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O
خاتم  عىل  والسالم  والصالة  البيان،  علمه  اإلنسان  خلق  القرآن  عّلم  هلل،  احلمد 
األنبياء واملرسلني حممد بن عبد اهلل وعىل آله وصحابته أمجعني، أما بعد، فإن مما يوجُبه 
اإلسالم عىل من دخل فيه أن يضع لغة العرب يف املقام األول؛ إذ هبا جاء الوحي، وكان 
ضون عىل ذلك؛ وأعىل ما كان لدهيم من علومها الشعر اجلاهيل،  الصحابة M ُيرِّ
قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب I: »كان الشعر علم قوم مل يكن هلم علم أصحُّ 
منه«، وكَتَب إىل أيب موسى األشعري I: »ُمر َمن ِقَبَلك بتعلُّم الشعر؛ فإنه يدّل عىل 
معايل األخالق، وصواب الرأي، ومعرفة األنساب«، وقال ابن عباس L: »الشعر 
ديوان العرب، هو أول علم العرب، عليكم شعَر اجلاهلية وشعر احلجاز«. فال ريب إذن 

ل ما ُيعنى به من لغتهم إلدراك أساليبهم يف البيان. يف أن ِشْعر العرب من أوَّ

الاً العموم يف قول عمر I يف نعت شعر اجلاهلية:  وينبغي للعاقل أن يقف متأمِّ
»مل يكن هلم علم أصحُّ منه«، يقول حممود حممد شاكر V: »كان لدى عرب اجلاهلية 
شعٌر  أكثُره  النفس،  يف  عام  اإلفصاح  ألساليب  جامٍع  نبيل  رشيف  كالم  من  هائل  قدٌر 
د هذه  د األغراض، يتناول كلَّ ما حتتاُج النفوُس إىل اإلبانة عنه عىل تعدُّ ع املعاين متعدِّ متنوِّ
قه عمَل كبريهم وصغريهم، ورجاهلم ونسائهم،  ُل يف ذلك وتذوُّ احلاجات، وكان التأمُّ
باديتهم ويف  وأرشافهم وعامتهم، وأحرارهم ومواليهم، والقسَط األوفر يف حياهتم يف 
م النار من الشَغف به واإلحلاح  هم ويف هلوهم، وكانوا عىل ِمْثل َترضُّ حارضهتم، ويف ِجدِّ

عليه حتى ُصقلت ذاكرهتم فَوَعت، وُأرِهف به إحساُسهم فميَّز بعَضه من بعض«.

وكان معرفة الشعر والبرُص به ومتثُُّله فاشياًا عند العرب، وأظلَّهم اإلسالم وهم عىل 
تلك احلال، وحاهلُم يف هذا أشَهُر من أن ُتذكر.
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»هل  فقال:   ،H النبي  أردفني  قال:   I الثقفّي  سويد  بن  الرشيد  عن 
معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟« قلت: نعم، قال: »هيه«، فأنشدته بيتاًا، ثم 
قال:   I سمرة  بن  جابر  وعن  بيت.  مائة  أمتمت  حتى  بيتاًا،  فأنشدته  »هيه«،  قال: 
»جالست رسول اهلل H أكثر من مائة مرة، فكان أصحاُبه يتناشدون األشعار، 

ويتذاكرون أمر اجلاهلية، فربام تبسم«. 

وقال الشعبّي V: »كان أبو بكر رمحة اهلل عليه يقول الشعر، وعمر يقول الشعر، 
وكان عيّل أشعر الثالثة، رمحة اهلل عليهم«، وعن حمّمد بن ساّلم اجلَُمِحّي عن بعض أشياخه 
قال: »كان عمر بن اخلطاب I ال يكاد َيعِرض له أمٌر إال أنشد فيه بيَت شعر«، وجاء 
ف   عن زيد بن ثابت I أنه »روى من شعِر كعب بن مالك تسعني قصيدة«، وقال مطرِّ
ري V: »صحبت عمران بن حصني من الكوفة إىل البرصة، فام  خِّ ابن عبد اهلل بن الشِّ
ا«، وقال عبد اهلل بن عبيد بن عمري الليثي V: »كان  أتى علينا يوم إال أنَشَدنا فيه شعراً
البيت«،  َيُطوفان حول  الشعر ومها  يتناشدان   H النبي  جالن من أصحاب  الرَّ
وكانت عائشة J حتفظ من شعر لبيد I اثني عرش ألف بيت، وقال أبو الزناد 
ا َأْروى لشعٍر من عروة، فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد اهلل! فقال: ما  V: ما رأيُت أحداً
ا. وعن أيب خالد  روايتي يف رواية عائشة؟!، ما كان َينِْزل هبا يشٌء إال َأنَشَدت فيه شعراً
فَلَعلَّهم   ،H حممد  أصحاب  من  حلقٍة  يف  أجلس  كنُت   : قال   V الوالبي 
ل �: ومل يبق أحٌد من أصحاب  أاّل َيذكروا إاّل الشعَر حتى يتفّرقوا،  قال املفضَّ

 

عر ومتّثل به. رسول اهلل H إاّل وقد قال الشِّ

ينََورّي V: »قّل أحٌد  وكذلك كان األمر فيام تال من األزمنة، بل قال ابن قتيبة الدِّ
له أدنى ُمْسكة من أدٍب وله أدنى حّظ من َطْبٍع إاّل وقد قال من الشعر شيئاًا«، وذلك ألّن 
العلم بالشعر وال سيام الشعر اجلاهيل هو الدرس األول يف معرفة القرآِن العظيم آيِة النبّي 
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ما  ذكر  سياق  يف   V الشافعّي  اإلمام  يقول  تعاىل،  اهلل  دين  يف  الفقه  ويف   H
ا بالشعر، وما يتاج إليه للسنة  ا باللغة، بصرياً جيب أن يكون عليه املفتي: »...ويكون بصرياً
ا بأشعار العرب، قال  والقرآن، وَيستعمل هذا مع اإلنصاف...«، وكان هو V بصرياً
ي مصعب بن عبد اهلل -يعني الزبريي- أشعار هذيل  الزبري بن بكار V: أمىل عيلَّ عمِّ
ووقائعها وأيامها، ثم قال: أماله يا بني عيلَّ شابٌّ من قريش ما رأيت بعيني مثله حممد بن 
إدريس الشافعي من أّوله إىل آخره حفظاًا! فقلت له: يا أبا عبد اهلل، أين أنت هبذا الزمن عن 
الفقه؟ فقال: »إياه أردت«، وعن أيب عثامن املازين V قال: سمعت األصمعي يقول: 
نَْفرى عىل الشافعيِّ بمكة، وقال األزهري V: »..فعلينا أن نجتهد يف  قرأُت شعر الشَّ
ل بتعلمه إىل معرفة رضوب خطاب الكتاب، ثم السنن املبينة جلُمل التنزيل  تعلُّم ما ُيتوصَّ
املوضحة للتأويل؛ لتنتفَي عنّا الشبهُة الداخلة عىل كثرٍي من رؤساء أهل الزيغ واإلحلاد، 
ثم عىل رؤوس ذوي األهواء والبدع، الذين تأّولوا بآرائهم املدخولة فأخطأوا، وتكلموا 

يف كتاب اهلل جل وعز بلكنتهم العجمية دون معرفٍة ثاقبة فضلُّوا وأضلُّوا«.
وإن التزهيد يف الشعر والتهوين من شأنه َلـهو ِمن الزيغ عن هنج السداد يف العلم 
والعبادة، ومن صنيع األعاجم وأشباه األعاجم؛ يقول سعيد بن املسيِّب V -وهو 
إن  له:  قيل  ملا  زمانه-  التابعني يف  I وسيِّد  أيب هريرة  السبعة وصهُر  الفقهاء  أحد 
ا أعجميًّا«، وجاء عن  ا من العراق ال َيَرْون إنشاد الشعر!، فقال: »لقد نسكوا ُنسكاً قوماً
ابن شهاب V مثُله، وإنام الشعُر كالٌم كام جاء عن الصادق املصدوق H أنه 
قال: »الشعر مبنزلة الكالم، َحَسُنه كَحَسن الكالم، وقبيُحه كقبيح الكالم«، وقد بنّي 
العلامء بلغة العرب وبحديث رسول اهلل H املراد باإلطالق الوارد يف احلديث 
املرفوع: »ألن ميتلئ جوف أحدكم قيًحا خرٌي له من أن ميتلئ شعًرا«، وأنه حمموٌل عىل 
الشعر حّتى شغله عاّم  َمن غلب عليه  أو عىل   ،H النبّي  به  الذي ُهجي  الشعر 

عداه من الواجبات واملستحّبات، وقد أطال الطربيُّ V يف حترير هذه القضية.
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يوسف  احلّجاج  أبو  مجعه  الذي  الديواَن  اجلاهيّل  الشعر  دراسة  يف  اشتهر  مما  وإّن  هذا 

 

نَتَمِرّي املتوفَّ سنة V 476، اختار فيه أشعار  ابن سليامن بن عيسى املعروف باألعلم الشَّ
َعَبدة  الذبياين وعلقمة بن  الِكندي والنابغة  القيس بن ُحجر  ستة من شعراء اجلاهلية امرئ 
التميمي الفحل وزهري بن أيب سلمى املزين وطرفة بن العبد البكري وعنرتة بن شداد العبيس، 
ثم رَشَحها األعلم نفُسه، ورشحها كذلك الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب البطليويّس املتوفَّ 
ا وحفظاًا. سنة V 494، وُعني العلامء والشعراء والفقهاء بالديوان دراسة وتعلياماً ورشحاً

وهذه الطُّّرة التي نحن بصدد إخراجها امتداٌد لتلك العناية بالديوان، دّوهنا الشيخ 
9 لدى قراءته عىل شيخه العالمة أمحدُّ بن حممذ  العالمة حممد األمني بن احلسن 
فال احلسني V، والطُّّرة تعليق خمترص حمَكم يوضع بياناًا أللفاظ أصٍل ما ُبغيَة حفظِهام 
بني  متداولة  عّدة  ا  املنوال طرراً احلسن عىل هذا  بن  األمني  الشيخ حممد  ر  وقد حرَّ ا،  معاً
دارسيها وهي بخط يده، وغالبها مكتوب باخلط املغريب، فجاءت إشارته بطباعتها باخلط 
ا بإذن اهلل تعاىل، وطريقة الطرر هذه طريقة جرى عليها  املرشقي ليعّم النفع، وستنرش تباعاً
العلامء يف بالد شنقيط حلفظ نصوص العلم، وهي ُتنبئ عن نظٍر أصيل يف ضبط العلم، 
أمة  السابقني من علامء  بقي من طرق  ما  الضياع، بل هي  واألمانِة يف محِله ومحايته من 
اإلسالم يف التلقني والعمل، بعد التدمري املفِزع الذي دخل عىل مناهج التعليم يف ديار 

املسلمني، وهلل األمر من قبل ومن بعد.

املدينة املنورة
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مقدمة صاحب الطرة 9

#

وصىل اهلل وسلم عىل أفضل وخاتم األنبياء واملرسلني وعليهم أمجعني وعىل آل حممد 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. أما بعد:

وأخف  معاناة  بأقل  املقروءات  حفظ  ملريد  املناسبة  الكلامت  القليلة  الطرة  فهذه 
مشافهة  من  ا  أساساً أخذهتا  املعروفني،  الستة  الشعراء  ديوان  عىل  وضعتها  تضحيات 
شيخي وحبي ذي الفضل والربكات الشيخ أمحدُّ بن حممذ فال احلسنّي احلسن األقوال 
ا نفرح به يوم ُتبىل الرسائر ويفوز أهل اإلخالص  ا حمضاً واألفعال ريض اهلل عنا وعنه رضاً

وطيبو الضامئر.
الديوان،  إىل بعض رشاح هذا  العبارات  أرجع يف بعض  األحوال  هذا ويف بعض 
وذلك عندما ال أحفظ من الشيخ تركيباًا يمكن حفظه إما لوضوح املعنى فلم يكن داٍع 
لذلك الرتكيب أو لضيق فرصة الكتابة كام لو كان وقت القراءة يف حال انشغال الشيخ 

ا يف الطريق أو يامرس عمالاً آخر.  بعمل ككونه سائراً

ا يف املائة من كالم الشيخ رمحه اهلل رمحة واسعة  ا ليس ُيعّد واحداً مع أن ذلك كله قليل جدًّ
وبارك يف ذويه عامة وبنيه خاصة وطالبه األخيار؛ إنه ويّل ذلك والقادر عليه. وكانت قراءيت 

هلذه الطرة خالل سنتي ست وثامنني وسبع وثامنني بعد ألف وثالثامئة من اهلجرة.
. ا، وصىل اهلل عىل حممد وآله وصحبه وسلم تسلياماً واحلمد هلل رب العاملني قبالاً وبعداً

كتبه
حممد األمني بن احلسن بن سيدي عبد القادر املسومي املوريتاني

غفر اهلل له ولسائر ذويه وللمسلمني أمجعني





11

قال عنرتة بن َشّداد الَعْبسّي يف الكامل:
ِم ُمتتردَّ ِمتتن  الشعراُء  غتتاَدر  هل  ِم1 َتوهُّ بعد  التتداَر  َعرفَت  هل  أم 

َيتكلِم  مل  التتتداِر  َرستتتُم  َأعتتيتتاك  األعَجِم2 كتتاألَصتتمِّ  َم  َتكلَّ حتى 

ناقتي  طويلاً  هبا  َحَبسُت  ولقد  ُجثَِّم3 َرواكِتتتَد  ُستتْفتتٍع  إىل  أشكو 

َتكلَِّمي  بتتاجِلتتواِء  َعْبلَة  داَر  يا  واْسَلِمي4 عبلَة  داَر  ا  صباحاً وِعِمي 

َطْرُفها َغتتِضتتيتتٍض  آلنتتستتٍة  داٌر  ِم5 ِ الُمتبسَّ لذيذِة  الِعناِق  َطتتوِع 

تتا  وكتتأنهّ ناقتِي  فيها  فتتَوَقتتفتتُت  ِم6 الُمتلوِّ حاجَة  ألَقتتتِ�َ  َفتتتَدٌن 

وأهُلنا  بتتاجِلتتواِء  َعْبلُة  وَتتتُحتتلُّ  ِم7 فالُمتثلَّ ن  تت�هّ فتتالتتصَّ بتتالتتَحتتْزِن 

عهُدُه َتتتقتتاَدَم  َطَلٍل  ِمتتن  ُحيِّيَت  الَهيَثِم8 أمِّ  بعد  وَأقتتَفتتَر  َأقتتتَوى 

فَأصبحْت الزائِريَن  بأرض  َحلَّت  َمخَرِم9 اْبنَة  طِلُبِك  عيلَّ  ا  َعتتِ�اً

َقوَمها وَأقتتُتتتُل  تتا  َعتتَرضاً ُعلِّقُتها  بَمْزَعِم10 ليس  البيِت  وَربِّ  َزعتت�اً 

غتتَره  َتظنِّي  فتتل  َنتتزلتتِت  ولقد  الُمْكتَرِم11 الُمَحتبِّ  بمنزلتة  ِمنِّتي 

أهُلها  َتتتربَّتتَع  وقتتد  التتَمتتزاُر  كيف  بالَغْيَلتتِم12 بُعنيزَتيتتتتتِن وأهُلنتتتتتا 

فإنهّ�  التتفتتراَق  َأزَمتتعتتِت  كنِت  إن  ُمظلِِم13 بَليٍل  ِركتتاُبتتكتتُم  تتتْت  ُزمَّ

َأهلِها َحُتتولتتُة  إال  راَعتتنتتي  متتا  اخِلْمِخِم14 َحبَّ  َتَسفُّ  ياِر  الدِّ َوْسَط 

َحُلوبةاً  وأربتتعتتوَن  اثنتاِن  فيها  األَْسَحِم15 الُغراِب  كخافَِيِة  ا  ُستتوداً

ناِعٍم  بتتَأْصتتَلتتتِتتيٍّ  َتسَتبِيَك  إذ  الَمْطَعِم16 لذيِذ  ُمقبَُّله  َعتتتْذٍب 

شتتاِدٍن  بعينَْي  َنتتظتترْت  وكتتأنهّتت�  بتتَتتتْوَأِم17 ليس  التتِغتتزالن  ِمتتن  َرَشتتإٍ 
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بَقِسيمٍة  تتتاجتتٍر  فتتتأرَة  وكتتتأنهّ  الَفِم18 من  إليَك  َعواِرَضها  َسَبقْت 

َنْبَتها  َن  َتضمَّ تتا  ُأُنتتفاً َروضتتتةاً  أو  بَمعَلِم19 ليس  ْمِن  الدِّ قليُل  َغيٌث 

ٍة  َثتترهّ عتتٍن  ُكتتلُّ  عليها  جتتتادْت  ْرَهِم20 كالدِّ َحديقٍة  ُكتتلَّ  فتتَرْكتتَن 

َعِشيهٍّة  فتتُكتتلَّ  ا  وَتسكاباً تتا  َستتحًّ ِم21 َيتتتتترَّ مل  املتتتاُء  عليها  َيتتجتتِري 

وحتتدُه  ُيغنِّي  هبا  بتتاَب  التتذُّ فتتَرى  ِم22 الُمتَرنِّ الشاِرِب  كِفعِل  ا  َهِزجاً

ا َيتتُستتنهّ ِذراَعتتتته بتتذراِعتته َغتتتتِرداً األَْجتتَذِم23 ناد  الزِّ عىل  الُمكِبِّ  فِعَل 

َحِشيهٍّة  َظهِر  فوَق  وُتصبُِح  ُتِس  ُملَجِم24 َأدَهتتَم  َساِة  فوَق  وَأبِيُت 

َوى  الشَّ َعْبِل  عىل  ٌج  َسْ وَحِشيهّتِي  التتَمتتْحتتِزِم25 َنبِيِل  َمتتراكِتتُلتته  َنْتتتٍد 

َشتتَدنِتتيهّتتٌة  داَرهتتتا  ُتْبلَِغنِّي  هتتل  ِم26 ُمرَّ اِب  التت�َّ بَمحُروِم  ُلِعنْت 

تتافتتٌة ى َزيهّ َ َختتطهّتتارٌة ِغتتبَّ التتت�ُّ ِميَثِم27 ُختتفٍّ  بُكلِّ  اإلكتتاَم  َتطُِس 

َعشيهّةاً  اإلكتتتاَم  َأِقتتتُص  وكتتأنهّتت�  ِم28 ُمصلَّ الَمنِسَميِن  بن  بَقِريِب 

َأَوْت  ك�  النَّعاِم  ِحتتَزِق  إىل  يتتأِوي  طِْمطِِم29 ألَعتتَجتتَم  ي�نَِيٌة  ِحتتتَزٌق 

تتَة رأِستتتتِه وكتتأنهّتته َيتتْتتتَبتتعتتَن ُقتتلهّ ُمتخيَِّم30 هلتتنهّ  َحتتتَرٍج  عتتىل  َزوٌج 

بيَضه الُعَشرة  بِذي  َيُعود  َصْعٍل  األَْصَلِم31 الطويِل  الَفْرو  ذي  كالعبِد 

فَأصبحْت  حُرَضِن  الدُّ ب�ء  بْت  َشِ يَلِم32 الدَّ ِحياِض  عن  َتنِفُر  َزوراَء 

الت ها  َدفِّ بجانِب  َينَأى  وكأنهّ�  تتِم33 وَتتتزغُّ َمِخيلٍة  بعد  تتتَوحتتِ�ِّ 

ِهتتترٌّ َجتتنِتتيتتٌب كتتلَّتت� َعتتَطتتفتتْت له  وبالَفِم34 باليَديِن  اتَّقاها  َغْضَبى 

ا  ُمقرَمداً فاِر  السِّ ُطتتوُل  هلا  َأبَقى  الُمتخيِِّم35 دعتتائتتِم  وِمتتثتتَل  ا  َستتنَتتداً

كأنهّ�  داِع  التتترِّ متتاِء  عىل  َبتتَركتتْت  ِم36 ُمهضَّ َأَجشَّ  َقَصٍب  عىل  َبَركْت 
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ا  ُمعَقداً ُكَحيلاً  أو  ُربًّتتتا  وكتتتأنهّ  ُقْمُقِم37 َجوانَب  به  الِقياُن  َحتتشَّ 

َجْ�ٍة  َغُضوٍب  ِذْفتتَرى  ِمن  َينباُع  التتُمتتْقتتَرِم38 الَفنِيِق  ِمتتثتتِل  تتافتتٍة  َزيهّ

فإنني  الِقناَع  ُدوين  ُتتتْغتتِديف  إن  الُمستلئِم39 التتفتتارِس  بأخِذ  َطتتبٌّ 

فإنني  َعتتلتتمتتِت  بتت�  عتتيلَّ  َأثتتنِتتي  ُأظتتَلتتِم40 مل  إذا  خماَلَقتِي  َستتْمتتٌح 

باِسٌل  ُظلِمَي  فتتإنهّ  ُظلِمُت  فتتإذا  الَعْلَقِم41 كَطعِم  َمتتذاقتتُتتته  ُمتتترٌّ 

َبعدما  الُمدامِة  ِمن  بتتُت  َشِ ولقد  الُمْعَلِم42 بالَمُشوِف  اهلواجُر  َرَكَد 

ٍة  َأِسهّ ذاِت  َصتتفتتراَء  بُزجاجٍة  ِم43 ُمفدَّ الش�ل  يف  بتتَأزهتتَر  ُقتتِرنتتْت 

ُمستهلٌِك  فإنني  بتتتُت  َشِ فتتإذا  ُيْكَلِم44 مل  وافتتتٌر  وِعتتتريض  متتايل 

ى َنداً عن  ُأقرِّ  ف�  َصَحوُت  وإذا  مي45 وتكرُّ ش�ئيل  َعلِمِت  وكتت� 

الاً  ُمتتدَّ َتتتَركتتُت  غانَِيٍة  وَحليِل  األعَلِم46 كِشْدِق  َفِريصُته  َتْمُكو 

َطْعنٍة بتت�ِرِن  له  يتتداَي  َعِجلْت  الَعنَْدِم47 كَلوِن  نافذٍة  وَرَشتتتاِش 

مالٍِك  ابنَة  يا  القوَم  سألِت  هلَّ  َتعَلِمي48 مل  ب�  جاهلةاً  كنِت  إن 

سابٍِح  ِرَحتتالتتِة  عىل  َأزاُل  ال  إذ  ِم49 ُمكلَّ التتُكتت�ُة  َتتتتعتتتاَوَره  َنْتتتٍد 

وتتتارةاً  للطِّعاِن  ُض  ُيتتعتترَّ ا  َطتتتوراً َعَرْمرِم50 الِقِسِّ  َحِصِد  إىل  يتتأوي 

أنني  الوقائَع  َشِهد  َمن  ُيخبِْرِك  الَمغنَِم51 عند  وَأِعفُّ  الَوَغى  َأغَشى 

َحَويُتها  َأشتتاُء  لو  مغانَم  فتتَأرى  ِمي52 وَتكرُّ الَحيا  عنها  ين  وَيتتُصتتدهّ

تتٍج َكتتتِرَه التتُكتت�ُة نِتتزاَلتته  وُمتتدجَّ ُمستسلِِم53 وال  َهتتَرباًتتا  ُمتتِعتتٍن  ال 

َطعنٍة  بعاجِل  له  يتتداَي  جتتادْت  ِم54 ُمقوَّ الُكُعوِب  َصتتْدِق  بُمثقٍَّف 

َجْرُسها  َيتتِدي  الَفْرَغِن  بَرِحيبِة  ِم55 َّ التت�ُّ باِع  السِّ ُمعَتسَّ  بالليِل 
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ثِياَبه  الطويِل  مح  بالرُّ فَكَمشُت  ِم56 بُمحرَّ الَقنا  عىل  الكريُم  ليس 

َينُْشنَه  باِع  السِّ َجتتتَزَر  وَتَركُته  والِمعَصِم57 رأِستته  تتِة  ُقتتلهّ بتتَن  ما 

ُفروَجها  َهتكُت  سابغٍة  وِمَشكِّ  ُمْعلِِم58 احلقيقِة  حامي  عن  بالسيِف 

َشَتا  إذا  بتتالتتِقتتداِح  يتتداه  َربِتتتٍذ  ِم59 َهتتتهّتتاِك غتتايتتاِت التتتِّتتجتتاِر ُمتتلتتوَّ

حتتتٍة  ثِتتيتتابتته يف َسْ َبتتَطتتٍل كتتتأنهّ  بَتْوَأِم60 ليس  ْبِت  السِّ نِعاَل  ُيحَذى 

ُأريتتتتُده  قتتصتتدُت  قتتد  رآين  ملتتا  ِم61 تبسُّ لتتغتتِر  َنتتتواِجتتتَذه  َأبتتتتَدى 

َعَلوُته  ُثتتم  متتِح  بتتالتترُّ فَطَعنُته  ِمختتتَذِم62 الَحِديتتتتدِة  بُمهنٍَّد صايف 

كأن�  التتنَّتتهتتاِر  َشتتدَّ  بتته  َعتتهتتِدي  بالِعظلِِم63 ورأُستته  باُن  اللَّ ُخِضَب 

له  َحلَّْت  لَمن  َقنٍَص  ما  شتتاَة  يا  َتتتُرِم64 مل  وَلْيَتها  عتتيلَّ  َحتتُرمتتْت 

اذهبِي  هلا  فقلُت  جاريتي  فبعثُت  واعَلِمي65 يَل  أخباَرها  ِس  فَتحسَّ

ةاً  ِغتترهّ األعتتادي  من  رأيتتُت  قالت  ُمتترَتتتِم66 هتتو  ملتتن  مكِنٌة  والتتشتتاُة 

َجتتدايتتٍة  بِجيِد  َنتتَظتترْت  وكتتأنهّتت�  َرَشتتتإٍ ِمتتن التتِغتتزالِن ُحتترٍّ َأرَثتتِم67

نِعمتي شاكِر  غَر  ا  َعمراً ُنبِّئُت  الُمنَعِتتِم68 لنَْفتتس  َمخَبثتتٌة  والُكفُر 

حى  َي بالضُّ ولقد َحِفظُت َوصاَة َعمِّ الَفِم69 َوَضِح  عن  الشفتاِن  َتقُلُِص  إذ 

َتشَتكِي  ال  التي  املتتوِت  َحومِة  يف  َتَغمُغِم70 غتتَر  األبتتطتتاُل  َغَمراِتا 

َأِختتْم مل  األَِستتنهّتتَة  بتتَي  َيتَُّقون  إذ  ُمْقَدِمي71 َتضاَيَق  أينهّ  ولتتو  عنها 

َجُعهم َأقتتَبتتَل  التتقتتوَم  رأيتتُت  ملا  ِم72 ُمذمَّ غتتَر  َكتتتَررُت  َيتتتتتذامتتُرون 

كأنا  متتاُح  والتترِّ َعنتَتتَرُ  َيتتْدُعتتوَن  َأشتتطتتاُن بِتتئتتٍر يف َلتتبتتاِن األَدَهتتتِم73

َنْحِرِه بُثْغرِة  َأرِميهم  ِزلتتُت  ما  ِم74 بتتالتتدَّ َتتتَ�َبتتَل  حتى  وَلتتبتتانِتته 



15

بَلبانِه  الَقنا  َوْقتتتِع  ِمتتن  فتتتاْزَورَّ  وَتَحْمُحِم75 بتتَعتتْ�ٍة  إيلَّ  وَشتتَكتتا 

اشَتَكى  الُمحاَورُة  ما  َيدِري  كاَن  لو  تكلُِّمي76 جواُب  ما  َيتتدِري  كان  أو 

ا  َعوابِساً الَخباَر  َتقَتِحُم  واخليُل  َشيَظِم77 وَأْجتتتَرَد  َشيَظمٍة  بن  ما 

ُسْقَمها  وَأْبتتَرَأ  َنْفس  َشَفى  ولقد  َأقتتِدِم78 َعنَرَ  َوْيتتَك  الَفوارِس  ِقيُل 

ُمشايِِعي  شئُت  حيث  ِجايل  ُذُلتتٌل  ِم79 ُلتتبِّتتي وَأحتتتِفتتتُزه بتتترأٍي ُمتتتْ�َ

فاعَلِمي  َأُزورِك  أن  َعتتَداين  إين  َتعَلِمي80 مل  ما  وبعُض  َعلِمِت  قد  ما 

ُدونكم  َبِغيٍض  بني  ِرمتتاُح  حالْت  ُيجِرِم81 مل  َمن  احلرِب  َجوايِن  وَوَزْت 

َنحُرُه  َيدَمى  الُمهَر  َكتتَررُت  ولقد  ِحذَيِم82 بابنَْي  اخليُل  َقْتني  اتَّ حتى 

َتُدر  ومل  أموَت  بأن  َخِشيُت  ولقد  َضمَضِم83 ابنَي  عىل  دائرٌة  للحرِب 

َأشُتِْمه� ومل  ِعتتْريِض  الشاتَِمي  َدِمتتي84 اْلَقه�  َلتتَم  إذا  والتتنتتاذَريتتِن 

أبامها  َتتتَركتتُت  فلقد  َيفَعل  إن  َقْشَعِم85 وَنتتتْ�ٍ  لخاِمعٍة  ا  َجتتتَزراً

                  

ِم ُمتتردَّ ِمتتن  الشعراُء  غتتاَدر  هل  ِم1 َتوهُّ بعد  التتداَر  َعرفَت  هل  أم 
اسم  )من مردم(  ا  نادراً )الشعراء( مجع شاعر،  ترك  )غادر(  استفهام  )هل( حرف 
يت ما َوَهى منه )أم( حرف إرضاب  مفعول أو مكان من َردَّمت اليشء إذا أصلحته وقوَّ

بمعنى بل )عرفت الدار( علمتها )بعد توهم( تفرس وتفطن.

َيتكلِم  مل  التتتداِر  َرستتتُم  َأعتتيتتاك  األعَجِم2 كتتاألَصتتمِّ  َم  َتكلَّ حتى 
)حتى تكلم( ظهر حال كونه  يتكلم( يظهر  مل  الدار  )رسم  أتعبك عرفان  )أعياك( 

)كاألصم( األطرش )األعجم( الذي ال يفصح.
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ناقتي  طويلاً  هبا  َحَبسُت  ولقد  ُجثَِّم3 َرواكِتتتَد  ُستتْفتتٍع  إىل  أشكو 

أثايّف  إىل(  و)أشكو  فيها  أبكي  ناقتي(  )طويلاً  ا  زماناً الدار  أي  هبا(  حبست  )ولقد 

وهي  جاثمة،  مجع  )جثم(  ثابتات  )رواكد(  وسفعاء  أسفع  مجع  محرة،  يف  سود  )سفع( 

الالطئة باألرض.

َتكلَِّمي  بتتاجِلتتواِء  َعْبلَة  داَر  يا  واْسَلِمي4 عبلَة  داَر  ا  صباحاً وِعِمي 

)تكلمي  انخفض من األرض  ملا  َجّو،  )باجلواء( مجع  َعَلم معشوقته  دار عبلة(  )يا 

الدروس  )دار عبلة واسلمي( من  الغارة  ا( خصه؛ ألنه وقت  )صباحاً وعمي( أخِصبي 

واالحّماء.

َطْرُفها َغتتِضتتيتتٍض  آلنتتستتٍة  داٌر  ِم5 ِ الُمتبسَّ لذيذِة  الِعناِق  َطتتوِع 

)دار لت(امرأة )آنسة( يؤنس بحديثها )غضيض( فاتر )طرفها( نظرها )طوع( سهلة 

)العناق( املعانقة )لذيذة( شهية الفم )املتبسم( بالكرس صفة الفم وبالفتح مكان التبسم.

تتا  وكتتأنهّ ناقتِي  فيها  فتتَوَقتتفتتُت  ِم6 الُمتلوِّ حاجَة  ألَقتتتِ�َ  َفتتتَدٌن 

ا: قرص عظيم، مجعه  )فدن( حمركاً الناقة  ناقتي وكأنا( أي  )فيها  )فوقفت( حبست 

أفدان )ألق� حاجة املتلوم( املنتظر.

وأهُلنا  بتتاجِلتتواِء  َعْبلُة  وَتتتُحتتلُّ  ِم7 فالُمتثلَّ ن  تت�هّ فتتالتتصَّ بتتالتتَحتتْزِن 

آخر  موضع  )باحلزن(  نازلون  )وأهلنا(  موضع  هنا  باجلواء(  )عبلة  تنزل  )وتل( 

)فالص�ن( جبل أمحر قرب الدهناء )فاملتثلم( موضع بالعالية.

عهُدُه َتتتقتتاَدَم  َطَلٍل  ِمتتن  ُحيِّيَت  الَهيَثِم8 أمِّ  بعد  وَأقتتَفتتَر  َأقتتتَوى 
)حييت( ُأبقيَت )من طلل تقادم( تطاول )عهده( معرفته )أقوى وأقفر( خال، فيهام 

)بعد أم اهليثم( عبلة.
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فَأصبحْت الزائِريَن  بأرض  َحلَّت  َمخَرِم9 اْبنَة  طِلُبِك  عيلَّ  ا  َعتتِ�اً

)حلت( نزلْت )بأرض الزائرين( األعداء، جعلهم يزأرون زئري األسد شبه وعيدهم 

طلبك(  )عيل  صعباًا  ا(  ع�اً )فأصبحت  العاشقني«  مزاَر  »َشطَّْت  رواية  ويف  بالزئري، 

مطالبتي إياك )ابنة خمرم( رجل.

َقوَمها وَأقتتُتتتُل  تتا  َعتتَرضاً ُعلِّقُتها  بَمْزَعِم10 ليس  البيِت  وَربِّ  َزعتت�اً 

 ) )أقتل قومها زع�اً أنا مع ذلك  )و(  ا( فجأةاً ال عن قصد  )عرضاً )علقتها( أحببُتها 

ا )ورب البيت ليس بمزعم( مطمع، خياطب نفسه. طمعاً

غتتَره  َتظنِّي  فتتل  َنتتزلتتِت  ولقد  الُمْكتَرِم11 الُمَحتبِّ  بمنزلتة  ِمنِّتي 

)ولقد نزلت( منزلة حمبة )فل تظني غره( أي: ذلك )مني بمنزلة املحب( املحبوب 

)املكرم(.

أهُلها  َتتتربَّتتَع  وقتتد  التتَمتتزاُر  كيف  بالَغْيَلتتِم12 بُعنيزَتيتتتتتِن وأهُلنتتتتتا 

)كيف املزار وقد تربع( نزلوا زمن الربيع )أهلها بعنيزتن( موضع )وأهلنا بالغيلم( 

موضع، وقيل: البئر غزيرة املاء.

فإنهّ�  التتفتتراَق  َأزَمتتعتتِت  كنِت  إن  ُمظلِِم13 بَليٍل  ِركتتاُبتتكتتُم  تتتْت  ُزمَّ
)إن كنت أزمعت( عزمت، َزَمَع عىل األمر وأزمع: عزم )فإن� زمت( ُجعلت فيها 
األِزّمة )ركابكم( إبلكم، واحدهتا راحلة )بليل مظلم( أراد أن أمر رحيلهم ُبِرَم بَليٍل ومل 

ُيعلم به.

َأهلِها َحُتتولتتُة  إال  راَعتتنتتي  متتا  اخِلْمِخِم14 َحبَّ  َتَسفُّ  ياِر  الدِّ َوْسَط 
)ما راعني( أفزعني )إال حولة أهلها( احلمولة: اإلبل التي ُيَمل عليها أو أطاقت 

ذلك )وسط( بني )الديار تسف حب اخلمخم( حّب تأكله اإلبل.
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َحُلوبةاً  وأربتتعتتوَن  اثنتاِن  فيها  األَْسَحِم15 الُغراِب  كخافَِيِة  ا  ُستتوداً

)فيها اثنتان وأربعون حلوبة( شاة حلوبة وناقة أو إبل حلوبة، يستوي فيه الواحدة 

)الغراب  ا كخافية( واحدة اخلوايف، لعرش ريشات يف مؤخر ذنب الطائر  )سوداً واجلمع 

األسحم( األسود.

ناِعٍم  بتتَأْصتتَلتتتِتتيٍّ  َتسَتبِيَك  إذ  الَمْطَعِم16 لذيِذ  ُمقبَُّله  َعتتتْذٍب 

)مقبله(  )ناعم عذب( حلو  َبّراق  )أصلتي(  )بت(ـثغر  بعقلك  )إذ تستبيك( تذهب 

موضع تقبيله )لذيذ( شهّي )املطعم( الطعم.

شتتاِدٍن  بعينَْي  َنتتظتترْت  وكتتأنهّتت�  بتتَتتتْوَأِم17 ليس  التتِغتتزالن  ِمتتن  َرَشتتإٍ 

حَسن  )رشإ(  السري  يف  أمه  مع  دأب  )شادن(  وحشية  ولِد  بعيني(  نظرت  )وكأن� 

)من الغزالن( مجع غزال )ليس بتوأم( التوأم من مجيع احليوان: الولد مع الولد يف بطن 

واحد.

بَقِسيمٍة  تتتاجتتٍر  فتتتأرَة  وكتتتأنهّ  الَفِم18 من  إليَك  َعواِرَضها  َسَبقْت 

)بقسيمة( القسيمة:  )تاجر( صاحب بيع ورشاء  )وكأن فأرة( الفأرة: وعاء املسك 

املرأة احلسنة، اشتقاقها من القسامة وهي احلسن، أو ما عن يمني األنف وشامله، أو وعاء 

الطيب الذي يكون عند العطارين )سبقت( تقدمت )عوارضها( أسناهنا، مجع عارضة 

)إليك من الفم(.

َنْبَتها  َن  َتضمَّ تتا  ُأُنتتفاً َروضتتتةاً  أو  بَمعَلِم19 ليس  ْمِن  الدِّ قليُل  َغيٌث 
قط،  ُترَع  مل  كعنق:  أنف  )أنفا(  األزهار  ومنبت  املاء  مستنقع  )روضة(  كأن  )أو( 
ا  اشتقاقها من االستئناف )تضمن( توسط )نبتها غيث( مطر )قليل الدمن( كالزبل وزناً

ومعناًى )ليس بمعلم( كمقعد ومكرم، أي: ليس بمشهور فينزل.
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ٍة  َثتترهّ عتتٍن  ُكتتلُّ  عليها  جتتتادْت  ْرَهِم20 كالدِّ َحديقٍة  ُكتتلَّ  فتتَرْكتتَن 
)فركن كل  املاء  ثرة( غزيرة  )عليها كل عن  الكثري  بالَجْود وهو  نزلت  )جادت( 
من  واالستدارة  البياض  يف  )كالدرهم(  املاء  فيها  يستقر  الروضة  احلديقة:  حديقة( 

االمتالء.

َعِشيهٍّة  فتتُكتتلَّ  ا  وَتسكاباً تتا  َستتحًّ ِم21 َيتتتتترَّ مل  املتتتاُء  عليها  َيتتجتتِري 
ا )وتسكاباًا( مثله )فكل عشية( خص مطرها؛ ألنه أغزر )جيري  ا( صبًّا شديداً )سحًّ

عليها املاء( حال كونه )مل يترم( يتقطع عنها.

وحتتدُه  ُيغنِّي  هبا  بتتاَب  التتذُّ فتتَرى  ِم22 الُمتَرنِّ الشاِرِب  كِفعِل  ا  َهِزجاً
ا )كفعل  تاً ا( مصوِّ )فرى الذباب( معروف )هبا يغني( يمد صوته بالغناء )وحده هزجاً

الشارب( للخمر )املرنم( املرجع صوته.

ا َيتتُستتنهّ ِذراَعتتتته بتتذراِعتته َغتتتتِرداً األَْجتتَذِم23 ناد  الزِّ عىل  الُمكِبِّ  فِعَل 
ا: التطريب )يسن( يّك )ذراعه بت( عىل )ذراعه( يفعل  ا، والَغَرد حمركاً ا( ُمصوتاً )غرداً
الزندة  واألسفل:  به،  تقدح  الذي  األعىل  النار  عود  الزناد(  )عىل  املقبل  املكب(  )فعل 

)األجذم( مقطوع اليد.

َحِشيهٍّة  َظهِر  فوَق  وُتصبُِح  ُتِس  ُملَجِم24 َأدَهتتَم  َساِة  فوَق  وَأبِيُت 
موطإ  حمشّو  فِراش  حشية(  ظهر  )فوق  الوقتني  هذين  تصادف  وتصبح(  )تس 

)وأبيت فوق ساة( ظهر )أدهم( أسود )ملجم( جمعول له اللجام.

َوى  الشَّ َعْبِل  عىل  ٌج  َسْ وَحِشيهّتِي  التتَمتتْحتتِزِم25 َنبِيِل  َمتتراكِتتُلتته  َنْتتتٍد 
)وحشيتي( فرايش )سج عىل( فرس )عبل( ضخم )الشوى( القوائم واألطراف، 
سمني  ضخم  )نبيل(  مركل  مجع  يركل،  حيث  جوانبه  مراكله(  )ند  شواة  جنس  اسم 

)املحزم( مكان احلزام.
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َشتتَدنِتتيهّتتٌة  داَرهتتتا  ُتْبلَِغنِّي  هتتل  ِم26 ُمرَّ اِب  التت�َّ بَمحُروِم  ُلِعنْت 
)هل تبلغني دارها( ناقة )شدنية( منسوبة إىل شدن، فحل أو رجل:

ــات ِكـــــراُم اإلْبـــِل ــّي ــَدن ــشَّ َفــحــِلال أو  لـــَرُجـــٍل  ــٌة  ــنــســوب َم
)لعنت( ُسّبت )بت(ـرضع )حمروم( ممنوع )ال�اب( اللبن )مرم( مقطَّع.

تتافتتٌة ى َزيهّ َ َختتطهّتتارٌة ِغتتبَّ التتت�ُّ ِميَثِم27 ُختتفٍّ  بُكلِّ  اإلكتتاَم  َتطُِس 
)زيافة( يف  )ال�ى( سري الليل  )غب( عقَب  )خطارة( رضابة بذنبها يميناًا وشامالاً 
كالمها  »َتِقص«،  أو  )تطس(  أرسعت  إذا  احلاممة  زافت  ِمن  وهو  رسيعة،  أي:  سريها، 

تكرس )اإلكام( مجع َأَكم )بكل خف( جممع فِرسِن البعري )ميثم( مكسار.

َعشيهّةاً  اإلكتتتاَم  َأِقتتتُص  وكتتأنهّتت�  ِم28 ُمصلَّ الَمنِسَميِن  بن  بَقِريِب 
الظفرين  املنسمن(  )بن  )قريب( ما  بت(ـظليم  )اإلكام عشية  )وكأن� أقص( أكرس 

)مصلم( مقطوع األذنني.

َأَوْت  ك�  النَّعاِم  ِحتتَزِق  إىل  يتتأِوي  طِْمطِِم29 ألَعتتَجتتَم  ي�نَِيٌة  ِحتتتَزٌق 
)حزق(  )النعام ك� أوت( رجعت  )إىل حزق( مجاعات، مجع ِحزقة  )يأوي( يرجع 
مجاعات )ي�نية( منسوبة إىل اليمن )لت(ـأجل )أعجم( مائل إىل العجمة )طمطم( وهو 

الذي ال يفصح.

تتَة رأِستتتتِه وكتتأنهّتته َيتتْتتتَبتتعتتَن ُقتتلهّ ُمتخيَِّم30 هلتتنهّ  َحتتتَرٍج  عتتىل  َزوٌج 
نمط،  ثوُب  )وكأنه زوج(  الظليم  أي:  )رأسه(  أعىل  )قلة(  يمشني خلف  )يتبعن( 

جيعل عىل اهلودج )عىل حرج( َمركب من مراكب النساء )هلن خميم( جمعول خيمة.

بيَضه الُعَشرة  بِذي  َيُعود  َصْعٍل  األَْصَلِم31 الطويِل  الَفْرو  ذي  كالعبِد 
)صعل( طويل العنق دقيق الرأس )يعود بذي العشرة( موضع )بيضه( اسم جنس 

بيضة )كالعبد ذي الفرو الطويل األصلم( املقطوع األذنني.
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فَأصبحْت  حُرَضِن  الدُّ ب�ء  بْت  َشِ يَلِم32 الدَّ ِحياِض  عن  َتنِفُر  َزوراَء 
)شبت بت( من )ماء الدحرضن( ماء، وقيل: ماءاِن أحدمها اسمه دحرض واآلخر 
َوِشيع، وُغلِّب يف التثنية الدحرض )فأصبحت زوراء( مائلة )تنفر( هترب )عن حياض 

الديلم( رضب من الرتك، رضهبم مثالاً لألعداء.

الت ها  َدفِّ بجانِب  َينَأى  وكأنهّ�  تتِم33 وَتتتزغُّ َمِخيلٍة  بعد  تتتَوحتتِ�ِّ 
)وكأن� ينأى( يبعد )بجانب( شق )دفها( جنبها )الوح�( األيمن، نسبه للوحشة 

ه من احلالب والراكب )بعد خميلة( اختيال وتكرب )وتزغم( تصعب ونشاط. خللوِّ

ِهتتترٌّ َجتتنِتتيتتٌب كتتلَّتت� َعتتَطتتفتتْت له  وبالَفِم34 باليَديِن  اتَّقاها  َغْضَبى 
)هر( ِسنّور، فاعل ينأى )جنيب كل� عطفت له( مالت نحوه، حال كوهنا )غضبى 

اتقاها( قابلها )باليدين و( يعضها )بالفم(.

ا  ُمقرَمداً فاِر  السِّ ُطتتوُل  هلا  َأبَقى  الُمتخيِِّم35 دعتتائتتِم  وِمتتثتتَل  ا  َستتنَتتداً
ا( كأنه مطيل بالقرمد وهو اآلجّر  ا )مقرمداً )أبقى( ترك )هلا طول السفار( السفر سناماً

ا )و( قوائم )مثل دعائم( مجع دعامة: عامد البيت )املتخيم( املتخذ خيمة. ا( مرتفعاً )سنداً

كأنهّ�  داِع  التتترِّ متتاِء  عىل  َبتتَركتتْت  ِم36 ُمهضَّ َأَجشَّ  َقَصٍب  عىل  َبَركْت 
)بركت( ألقت صدرها )عىل ماء الرداع( موضع:

َرداُع  او  َرْدٌع  ــٍب  ــي ط ـــر  ِرداُعأث ـــٍع  ـــوض مل ــــٌم  ــــَل وَع
داُع ـــــرُّ ــل ال ــاص ــف ــاِبووجــــُع امل ــح ــُق ــىل ُفـــعـــاٍل زنــــِة ال ع

)كأن� بركت عىل قصب( نبات )أجش( أبّح )مهضم( جمّوف أو مكرس.

ا  ُمعَقداً ُكَحيلاً  أو  ُربًّتتتا  وكتتتأنهّ  ُقْمُقِم37 َجوانَب  به  الِقياُن  َحتتشَّ 
ا )حش( أوقد )القيان( اإلماء  ا( مطبوخاً ا )معقداً ( قطراناً )وكأن ربًّا( ُخثارة )أو كحيلاً

)به جوانب( نواحي )قمقم( قدر صغري.
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َجْ�ٍة  َغُضوٍب  ِذْفتتَرى  ِمن  َينباُع  التتُمتتْقتتَرِم38 الَفنِيِق  ِمتتثتتِل  تتافتتٍة  َزيهّ
)غضوب( موصوفة بالغضب  ناقة  )من ذفرى( عظم خلف األذن،  )ينباع( يسيل 
لنشاطها )ج�ة( طويلة عىل وجه األرض )زيافة( رسيعة )مثل الفنيق( الفحل )املقرم( 

ا للرضاب. ا، أي: متخذاً جمعول َقْرماً

فإنني  الِقناَع  ُدوين  ُتتتْغتتِديف  إن  الُمستلئِم39 التتفتتارِس  بأخِذ  َطتتبٌّ 
)بأخذ  حاذق  طب(  )فإنني  معروف  القناع(  )دوين  وتردي  ترسيل  تغديف(  )إن 

الفارس( البطل )املستلئم( الالبس الألمة، أي: الدرع.

فإنني  َعتتلتتمتتِت  بتت�  عتتيلَّ  َأثتتنِتتي  ُأظتتَلتتِم40 مل  إذا  خماَلَقتِي  َستتْمتتٌح 
)إذا مل  )خمالقتي( معارشيت  )ب� علمت فإنني سمح( سهل  )أثني عيل( أيتها احلبيبة 

أظلم(.

باِسٌل  ُظلِمَي  فتتإنهّ  ُظلِمُت  فتتإذا  الَعْلَقِم41 كَطعِم  َمتتذاقتتُتتته  ُمتتترٌّ 
العلقم(  )كطعم  ذوقه  مذاقته(  )مر  كريه  شديد  باسل(  ظلمي  فإن  ظلمت  )فإذا 

احلنظل.

َبعدما  الُمدامِة  ِمن  بتتُت  َشِ ولقد  الُمْعَلِم42 بالَمُشوِف  اهلواجُر  َرَكَد 
سكن  ركد(  )بعدما  دهنا  يف  مكثها  طال  التي  )املدامة(  اخلمر  من(  شبت  )ولقد 
)اهلواجر( مجع هاجرة، وهي القائلة )بت(ـالدينار أو الدرهم )املشوف( املجلّو الصقيل 

)املعلم( الذي عليه عالمة.

ٍة  َأِسهّ ذاِت  َصتتفتتراَء  بُزجاجٍة  ِم43 ُمفدَّ الش�ل  يف  بتتَأزهتتَر  ُقتتِرنتتْت 
)بزجاجة صفراء( من صفرة اخلمر )ذات أسة( طرق، مجع رِسار )قرنت بت(ـإبريق 
عىل  جتعل  خرقة  الفدام،  عليه  )مفدم(  الساقي  شامل  الش�ل(  )يف  براق  أبيض  )أزهر( 

اإلبريق أو فم الشارب لئال يغريِّ الرشاب َبريقه.



23

ُمستهلٌِك  فإنني  بتتتُت  َشِ فتتإذا  ُيْكَلِم44 مل  وافتتتٌر  وِعتتتريض  متتايل 

)مل يكلم(  )وافر( تام  )مايل وعريض( حَسبي  )فإذا شبت فإنني مستهلك( مهلك 

جيرح.

ى َنداً عن  ُأقرِّ  ف�  َصَحوُت  وإذا  مي45 وتكرُّ ش�ئيل  َعلِمِت  وكتت� 

)وإذا صحوت( أفقت من سكري )ف� أقر( أكف )عن ندى( كرم )وك� علمت 

ش�ئيل( طبائعي )وتكرمي( جودي.

الاً  ُمتتدَّ َتتتَركتتُت  غانَِيٍة  وَحليِل  األعَلِم46 كِشْدِق  َفِريصُته  َتْمُكو 

 ) مدالاً )تركت  مجاهلا  أو  بزوجها  مستغنية  )غانية(  امرأة  زوج  )حليل(  رب  )و( 

يف  حلمة  )فريصته(  وتصفر  تصوت  )تكو(  األرض  وجه  وهو  اجلدالة،  عىل  ا  مرصوعاً

مرجع الكتف منه )كشدق( جانب فم )األعلم( مشقوق الشفة العليا.

َطْعنٍة بتت�ِرِن  له  يتتداَي  َعِجلْت  الَعنَْدِم47 كَلوِن  نافذٍة  وَرَشتتتاِش 

)عجلت( أرسعت )يداي له بت(ـرمح )مارن( لنيِّ )طعنة( أضافه للطعنة اللتباسه هبا 

)ورشاش( رشِّ طعنة )نافذة( خارزة من جانب إىل جانب )كلون العندم( صبغ أمحر.

مالٍِك  ابنَة  يا  القوَم  سألِت  هلَّ  َتعَلِمي48 مل  ب�  جاهلةاً  كنِت  إن 

)هل( حتضيض )سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة ب�( عام )مل تعلمي(.

سابٍِح  ِرَحتتالتتِة  عىل  َأزاُل  ال  إذ  ِم49 ُمكلَّ التتُكتت�ُة  َتتتتعتتتاَوَره  َنْتتتٍد 

)إذ ال أزال عىل رحالة( رسج من أدم ال خشبة فيه يتخذ للركض الشديد )سابح( 

، للذي  فرس عائم يف اجلري )ند( ضخم مرتفع )تعاوره( تعاقب عليه )الك�ة( مجع َكِميٍّ

ح. َيكِمي شجاعته )مكلم( كمعظم: جمرَّ
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وتتتارةاً  للطِّعاِن  ُض  ُيتتعتترَّ ا  َطتتتوراً َعَرْمرِم50 الِقِسِّ  َحِصِد  إىل  يتتأوي 
ا يعرض للطعان( بالرماح )وتارة يأوي( يرجع )إىل( جيش )حصد( كثري أو  )طوراً

حمكم )القس( مجع قوس )عرمرم( كثري، وأصله الداهية.

أنني  الوقائَع  َشِهد  َمن  ُيخبِْرِك  الَمغنَِم51 عند  وَأِعفُّ  الَوَغى  َأغَشى 
)أنني  )الوقائع( مجع وقيعة، من أسامء احلرب  )من شهد( حرض  ُيعلمك  )خي�ك( 

أغشى( أدخل )الوغى( احلرب )وأعف( أكف عام ال جيمل )عند املغنم( الغنيمة.

َحَويُتها  َأشتتاُء  لو  مغانَم  فتتَأرى  ِمي52 وَتكرُّ الَحيا  عنها  ين  وَيتتُصتتدهّ
)ويصدين عنها احليا( احلشمة  )لو أشاء حويتها( مجعتها  )فأرى مغانم( مجع مغنم 

)وتكرمي( جودي.

تتٍج َكتتتِرَه التتُكتت�ُة نِتتزاَلتته  وُمتتدجَّ ُمستسلِِم53 وال  َهتتَرباًتتا  ُمتتِعتتٍن  ال 
)و( رب )مدجج( تام السالح )كره الك�ة نزاله( منازلته يف ضيق احلرب )ال معن( 

ا )وال مستسلم( مسلم نفسه لألعداء. مبالغ )هرباًا( فراراً

َطعنٍة  بعاجِل  له  يتتداَي  جتتادْت  ِم54 ُمقوَّ الُكُعوِب  َصتتْدِق  بُمثقٍَّف 
)جادت( سمحت )يداي بعاجل طعنة( أي طعنة عاجلة )بت(ـرمح )مثقف( مقوم 

ى. بالثِّقاف )صدق( صلب مستوي )الكعوب مقوم( مسوًّ

َجْرُسها  َيتتِدي  الَفْرَغِن  بَرِحيبِة  ِم55 َّ التت�ُّ باِع  السِّ ُمعَتسَّ  بالليِل 
)يدي  الدلو  من  املاء  مصب  الفرغ  وأصل  الفمني،  )الفرغن(  واسعة  )برحيبة( 

جرسها( صوهتا أو خفيُّه )بالليل معتس( الطائف ليالاً للرزق )السباع ال�م( اجلياع.

ثِياَبه  الطويِل  مح  بالرُّ فَكَمشُت  ِم56 بُمحرَّ الَقنا  عىل  الكريُم  ليس 
)فكمشت( قطعت أطرافه )بالرمح الطويل ثيابه( مجع ثوب )ليس( الفتى )الكريم 

عىل القنا( اسم جنس قناة: عود الرمح )بمحرم(.
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َينُْشنَه  باِع  السِّ َجتتتَزَر  وَتَركُته  والِمعَصِم57 رأِستته  تتِة  ُقتتلهّ بتتَن  ما 
)رأسه  أعىل  قلة(  بن  )ما  ويأكلنه  يتناولنه  ينشنه(  )السباع  حلم  جزر(  )وتركته 

واملعصم( موضع السوار من اليد.

ُفروَجها  َهتكُت  سابغٍة  وِمَشكِّ  ُمْعلِِم58 احلقيقِة  حامي  عن  بالسيِف 
)و( رب درع )مشك( متداخل )سابغة( ضافية )هتكت( شققت وخرقت )فروجها( 
منافذها )بالسيف عن حامي( مانع )احلقيقة( ما يّق – أي: جيب - عليه أن يميه ويفظه 

)معلم( يشار إليه لبطالته.

َشَتا  إذا  بتتالتتِقتتداِح  يتتداه  َربِتتتٍذ  ِم59 َهتتتهّتتاِك غتتايتتاِت التتتِّتتجتتاِر ُمتتلتتوَّ
)إذا شتا  )بالقداح( سهام امليرس، مجع ِقدح  اليدين  )يداه( أي: رسيع  )ربذ( رسيع 
)ملوم(  تاجر  مجع  اخلامرين،  )التجار(  عالمات  )غايات(  َشّق  أي:  هتك،  كثري  هتاك( 

ُيكَثر لومه عىل إفساد ماله.

حتتتٍة  ثِتتيتتابتته يف َسْ َبتتَطتتٍل كتتتأنهّ  بَتْوَأِم60 ليس  ْبِت  السِّ نِعاَل  ُيحَذى 
)بطل( شجاع )كأن ثيابه يف سحة( واحدة الرسح، وهو شجر متداخل األغصان 
)ليس  )السبت( جلد البقر املدبوغ بالقرظ  )نعال( مجع نعل  )حيذى( يلبس  ال شوك له 

بتوأم( فيضعفه ذلك.

ُأريتتتتُده  قتتصتتدُت  قتتد  رآين  ملتتا  ِم61 تبسُّ لتتغتتِر  َنتتتواِجتتتَذه  َأبتتتتَدى 
)ملا رآين( أبرصين )قد قصدت( طلبته )أريده أبدى( أظهر )نواجذه( مآخر أرضاسه، 

ا كراهةاً للموت. مجع ناجذة )لغر تبسم( بل ُكلوحاً

َعَلوُته  ُثتتم  متتِح  بتتالتترُّ فَطَعنُته  ِمختتتَذِم62 الَحِديتتتتدِة  بُمهنٍَّد صايف 
)فطعنته( من باب قتل )بالرمح ثم علوته بت(ـسيف )مهند صايف( صقيل )احلديدة 

خمذم( قاطع.
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كأن�  التتنَّتتهتتاِر  َشتتدَّ  بتته  َعتتهتتِدي  بالِعظلِِم63 ورأُستته  باُن  اللَّ ُخِضَب 
ن باخلضاب وهو احلناء  )عهدي( معرفتي )به شد( وسط )النهار كأن� خضب( لوِّ

)اللبان( الصدر )ورأسه بالعظلم( كزبرج: نبات النيلج يصبغ الثوب بعصارته.

له  َحلَّْت  لَمن  َقنٍَص  ما  شتتاَة  يا  َتتتُرِم64 مل  وَلْيَتها  عتتيلَّ  َحتتُرمتتْت 
)ملن حلت له حرمت  )ما قنص( صيد  )شاة( كناية عن املرأة  )يا( هؤالء أحرضوا 

عيل وليتها( حلت يل و)مل ترم(.

اذهبِي  هلا  فقلُت  جاريتي  فبعثُت  واعَلِمي65 يَل  أخباَرها  ِس  فَتحسَّ
عي )أخبارها( مجع خرب  )فبعثت( أرسلت )جاريتي فقلت هلا اذهبي فتحسس( تسمَّ

)يل واعلمي( حقيقتها.

ةاً  ِغتترهّ األعتتادي  من  رأيتتُت  قالت  ُمتترَتتتِم66 هتتو  ملتتن  مكِنٌة  والتتشتتاُة 
)قالت رأيت من األعادي غرة( غفلة )والشاة( املرأة )مكنة ملن هو مرتٍم( زائر.

َجدايتٍة  بِجيتِد  َنَظترْت)))  وكأنهّت�  َرَشتتتإٍ ِمتتن التتِغتتزالِن ُحتترٍّ َأرَثتتِم67
)وكأن� نظرت بجيد( عنق )جداية( بالفتح ويكرس: الغزالة الصغرية، وتقع عىل املذكر 

ا )رشإ( أصغر من اجلداية )من الغزالن حر( كريم )أرثم( يف شفتيه وأنفه بياض. أيضاً

نِعمتي شاكِر  غَر  ا  َعمراً ُنبِّئُت  الُمنَعِتتِم68 لنَْفتتس  َمخَبثتتٌة  والُكفُر 
ا غر شاكر( حامد )نعمتي والكفر( بالضم ويفتح: اجلحود  )نبئت( أخربت )عمراً

)خمبثة( كمفسدة وزناًا ومعناًى )لنفس املنعم( عليه أو فاعل النعمة.

حى  َي بالضُّ ولقد َحِفظُت َوصاَة َعمِّ الَفِم69 َوَضِح  عن  الشفتاِن  َتقُلُِص  إذ 
)ولقد حفظت وصاة( وصية )عمي بالضحى إذ تقلص( ترتفع وتنشمر )الشفتان 

عن وضح( بياض أسنان )الفم(.

كذا يف الطرة، واملشهور: التفتت.   (((
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َتشَتكِي  ال  التي  املتتوِت  َحومِة  يف  َتَغمُغِم70 غتتَر  األبتتطتتاُل  َغَمراِتا 
شدائدها  غمراتا(  تشتكي  ال  )التي  معظُمه  يشء  كل  حومة  املوت(  حومة  )يف 

)األبطال( مجع بطل )غر تغمغم( صوت خمتلط.

َأِختتْم مل  األَِستتنهّتتَة  بتتَي  َيتَُّقون  إذ  ُمْقَدِمي71 َتضاَيَق  أينهّ  ولتتو  عنها 
)إذ يتقون( يقابلون )يب األسنة( الرماح )مل أخم( أجبن وأتأخر )عنها( أي: األسنة 

وأهلها )ولو أين تضايق مقدمي( موضع إقدامي.

َجُعهم َأقتتَبتتَل  التتقتتوَم  رأيتتُت  ملا  ِم72 ُمذمَّ غتتَر  َكتتتَررُت  َيتتتتتذامتتُرون 
)كررت(  ا  بعضاً )يتذامرون( يث بعضهم  أقبل جعهم( مجاعتهم  القوم  )ملا رأيت 

عطفت )غر مذمم( مذموم.

كأنا  متتاُح  والتترِّ َعتنَتتَرُ  َيتتْدُعتتوَن  َأشتتطتتاُن بِتتئتتٍر يف َلتتبتتاِن األَدَهتتتِم73
)يدعون( ينادون )عنر( بفتح الراء املهملة وضمها )والرماح كأنا أشطان بئر( مجع 

شطن، وهو احلبل:
ُضــبِــطــا بفتحتني  ـــٌن  ـــَط القاموس تسلْم من َخطاوَش فانظره يف 
احلبُل وْهــو  ــاُن  ــط األش قــبــُلومجعه  الــعــلــامء  رواه  كــــذا 

)يف لبان( صدر الفرس )األدهم( األسود.

َنْحِرِه بُثْغرِة  َأرِميهم  ِزلتتُت  ما  ِم74 بتتالتتدَّ َتتتَ�َبتتَل  حتى  وَلتتبتتانِتته 
له  صار  بالدم(  ت�بل  )حتى  صدره  ولبانه(  )نحره  نقرة  بثغرة(  أرميهم  زلت  )ما 

رسبال منه.

بَلبانِه  الَقنا  َوْقتتتِع  ِمتتن  فتتتاْزَورَّ  وَتَحْمُحِم75 بتتَعتتْ�ٍة  إيلَّ  وَشتتَكتتا 
)القنا بلبانه وشكا إيل( أخرب بسوء حاله  )من وقع( رضب  )فازور( مال وأعرض 

)بع�ة( دمعة )وتمحم( صهيل.
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اشَتَكى  الُمحاَورُة  ما  َيدِري  كاَن  لو  تكلُِّمي76 جواُب  ما  َيتتدِري  كان  أو 
)لو كان يدري( يعلم )ما املحاورة( املراجعة يف الكالم )اشتكى( أخرب بسوء حاله 

)أو كان يدري ما جواب تكلمي( كالمي جلاوبني.

ا  َعوابِساً الَخباَر  َتقَتِحُم  واخليُل  َشيَظِم77 وَأْجتتتَرَد  َشيَظمٍة  بن  ما 
ا بفرساهنا )اخلبار( املوضع اللني ذا احلجارة، ويف املثل:  )واخليل تقتحم( تدخل ُعنفاً
»َمن جتنَّب اخلبار َأِمن الِعثار« )عوابس( كوالح )ما بن( فرس )شيظمة( طويلة )وأجرد( 

قصري الشعر )شيظم( طويل.

ُسْقَمها  وَأْبتتَرَأ  َنْفس  َشَفى  ولقد  َأقتتِدِم78 َعنَرَ  َوْيتتَك  الَفوارِس  ِقيُل 
املرض  قام:  والسَّ َقم  والسَّ ْقم  السُّ سقمها(  وأبرأ  )نفس  مرض  أزال  شفى(  )ولقد 
)ويك( خمتطفة من ويلك أو ويك، أو وي للتنبيه  )قيل( قول )الفوارس( مجع فارس 

والكاف حرف خطاب )عنر أقدم(.

ُمشايِِعي  شئُت  حيث  ِجايل  ُذُلتتٌل  ِم79 ُلتتبِّتتي وَأحتتتِفتتتُزه بتتترأٍي ُمتتتْ�َ
)ذلل جايل( طائعة سهلة، مجع َذلول )حيث شئت مشايعي( معاوين ومرافقي )لبي( 

عقيل )وأحفزه( أدفعه وُأهنضه )برأي م�م( حمكم.

فاعَلِمي  َأُزورِك  أن  َعتتَداين  إين  َتعَلِمي80 مل  ما  وبعُض  َعلِمِت  قد  ما 
مل  ما  وبعض  علمت  قد  ما  فاعلمي  أزورك  )أن  من  وشغلني  منعني  عداين(  )إين 

تعلمي( ثم بيَّنه بقوله:

ُدونكم  َبِغيٍض  بني  ِرمتتاُح  حالْت  ُيجِرِم81 مل  َمن  احلرِب  َجوايِن  وَوَزْت 
الذي جيمع  أبو احلي  ابن ريث بن غطفان،  بني بغيض(  )رماح  )حالت( عرضت 
ا وذبيان )دونكم ووزت( قبضت ومنعت )جواين( مجع جانية من اجلناية )احلرب  عبساً

من مل جيرم( يأت بُجرٍم أي: ذنب فيها، فكيف بغريه.
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َنحُرُه  َيدَمى  الُمهَر  َكتتَررُت  ولقد  ِحذَيِم82 بابنَْي  اخليُل  َقْتني  اتَّ حتى 
ا )حتى اتقتني(  )ولقد كررت( عطفت )املهر( ولد الفرس )يدمى نحره( يسيل دماً

قابلتني )اخليل بابني حذيم( قيل: مها ابنا ضمضم هرم وحصني.

َتُدر  ومل  أموَت  بأن  َخِشيُت  ولقد  َضمَضِم83 ابنَي  عىل  دائرٌة  للحرِب 
)ولقد خشيت( أي كنت أخشى قبل أن يقع )بأن أموت ومل تدر( ترجع )للحرب 
دائرة( حادثة مكروهة )عىل ابني ضمضم( حصني ومرة من ذبيان، وقيل هرم وحصني.

َأشُتِْمه� ومل  ِعتتْريِض  الشاتَِمي  َدِمتتي84 اْلَقه�  َلتتَم  إذا  والتتنتتاذَريتتِن 
)الشاتي عريض( حَسبي )ومل أشتمه�( أسبهام )والناذرين( عىل أنفسهام يف اخلالء 

)إذا مل ألقه� دمي( قتيل.

أبامها  َتتتَركتتُت  فلقد  َيفَعل  إن  َقْشَعِم85 وَنتتتْ�ٍ  لخاِمعٍة  ا  َجتتتَزراً
ا  ا( ِقَطعاً )إن يفعل( يشتام عريض مل أستغرب ذلك )فلقد تركت( صريت )أبامها جزراً
ا )ون�( مثلث النون  ا أي: عرجاً من اللحم )لت(ـضبع )خامعة( ظالعة؛ ألن يف مشيها مخعاً

واألفصح الفتح )قشعم( ُمسّن، ومنه قيل للحرب إذا طالت أم قشعم.
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وقال يف حبر الطويل يذكر يوم الُفروق:
الَبَوالِيا  الطُُّلوَل  اهللُ  قاَتَل  أال  الَخوالِيا1 نَِن  السِّ ِذكتتَراَك  وقاَتَل 

َتناُله  ال  التتِذي  لل�ِء  وقتتوَلتتَك  لِيا2 ذا  ليَت  أال  اْحَلوىَل  هو  ما  إذا 

نساَءنا  بالُفروِق  َمنعنا  ونحن  َغواِشيا3 ُمْشِعَلٍت  عنها  ُف  ُنطرِّ

ا  معاً بنا  َتتترِدي  واخليُل  هلم  َحَلْفنا  الَعوالِيا4 وا  ِتتترُّ َتُ حتى  ُنزايُِلكم 

ُرَدينٍة  ِرمتتاِح  ِمتتن  تتتا  ُزْرقاً َعتتتَوايَل  األَفاِعيا5 َيتَِّقَن  الكِلِب  َهِريَر 

عْت  َتجمَّ نِيٍب  َأستتتتتاَه  َتفاَديتُم  َتفاِديا6 التتِعتتظتتاِم  ِمتتن  تتتٍة  ِرمهّ عتتىل 

َأْحتتَرزْت األَِستتنهّتتَة  أنهّ  َتْعلموا  أمل  باِقيا7 لتتلتتدهتتِر  أنهّ  لتتو  َبِقيهَّتنا 

لَِثاُتكم َتتتِضتتبَّ  َأن  َأَبينا  َأَبينا  َعواطِيا8 كالظِّباِء  ُمرِشقاٍت  عىل 

َنْفَسه  املوَت  َأخَطَر  قد  ملن  وقلُت  لِيا9 بتتدا  قد  حتتازٍم  ألمتتٍر  َمتتن  أال 

َهَوى  عن  املغرَة  وا  ُردُّ هلم  وقلُت  النَّواِصيا10 وَأقبُِلوها  َسوابِِقها 

ُأشتتاَبتتةاً بتتالتتُفتتروِق  َوَجتتُدونتتا  ف�  َموالِيا11 ُدِعينا  وال  ا  ُكُشفاً وال 

رؤوُسها  حتى  اخليَل  َنُقود  تتا  وأنهّ َفوالِيا12 َيتتِجتتدَن  ال  نساٍء  رؤوُس 

فإنني  َتعَلمون  متتا  إىل  َتتتعتتاَلتتوا  َأَرى الدهَر ال ُينِجي ِمن املوت ناِجيا13

                  

الَبَوالِيا  الطُُّلوَل  اهللُ  قاَتَل  أال  الَخوالِيا1 نَِن  السِّ ِذكتتَراَك  وقاَتَل 

رك )السنن  )أال قاتل اهلل( تعجٌب )الطلول البوايل( الدوارس )وقاتل ذكراك( تذكُّ

اخلوايل( املاضية.
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َتناُله  ال  التتِذي  لل�ِء  وقتتوَلتتَك  لِيا2 ذا  ليَت  أال  اْحَلوىَل  هو  ما  إذا 

)و( قاتل )قولك لل�ء الذي ال تناله( ال جتده وأنت حتبه )إذا ما هو احلوىل( صار 

ذا حالوة )أال ليت ذا يل(.

نساَءنا  بالُفروِق  َمنعنا  ونحن  َغواِشيا3 ُمْشِعَلٍت  عنها  ُف  ُنطرِّ

)ونحن منعنا بالفروق( بالضم: موضع يف ديار بني سعد كام يف القاموس، وكَصبور: 

)مشعلت( بالكرس: متفرقات،  )عنها( خيالاً  )نساءنا نطرف( نرّد ونكّف  موضع آخر 

قات )غوايش( حميطات بالعدو. وبالفتح: مفرَّ

ا  معاً بنا  َتتترِدي  واخليُل  هلم  َحَلْفنا  الَعوالِيا4 وا  ِتتترُّ َتُ حتى  ُنزايُِلكم 

ا ال )نزايلكم( نفارقكم )حتى تروا(  ا( مجيعاً )حلفنا هلم واخليل تردي( ترسع )بنا معاً

م الرمح. تكرهوا )العوايل( مجع عالية، ملقدَّ

ُرَدينٍة  ِرمتتاِح  ِمتتن  تتتا  ُزْرقاً َعتتتَوايَل  األَفاِعيتا5 َيتَِّقتَن  التكِلِب  َهِريتَر 

ت  ا( مصقولة صافية )من رماح ردينة( امرأة تصنع الرماح، هَتِرُّ أي: تصوِّ )عوايل زرقاً

)هرير( صوت )الكلب يتقن( خيفن )األفاعي( مجع أفعى وهي احلية.

عْت  َتجمَّ نِيٍب  َأستتتتتاَه  َتفاَديتُم  َتفاِديا6 التتِعتتظتتاِم  ِمتتن  تتتٍة  ِرمهّ عتتىل 
)تفاديتم( جعل بعضكم يتقي الرماح ببعض )أستاه( منصوب عىل الذم، مجع است 
ر )نيب( مجع ناب للناقة املسنة )جتمعت( اجتمعت )عىل رمة( عظم باٍل  أو َسَتٍه للمؤخَّ

. ا( ألن اإلبل تأكل العظام وجتتمع عليها، فرضهبا هلم مثالاً )من العظام تفادياً

َأْحتتَرزْت األَِستتنهّتتَة  أنهّ  َتْعلموا  أمل  باِقيا7 لتتلتتدهتتِر  أنهّ  لتتو  َبِقيهَّتنا 
أن  )لو  آِخرنا  )بقيتنا(  منعت  )أحرزت(  الرماح  األسنة(  )أن  تعرفوا  تعلموا(  )أمل 

للدهر باقياًا( أي: لوال أن الدهر ال ُيبِقي لَبِقينا؛ لَمنْعتِنا بالرماح.
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لَِثاُتكم َتتتِضتتبَّ  َأن  َأَبينا  َأَبينا  َعواطِيا8 كالظِّباِء  ُمرِشقاٍت  عىل 
)أبينا أبينا( امتنعنا )أن تضب( تسيل )لثاتكم( بالكرس ويفتح، ملنبت األسنان، مجع 
لَِثة )عىل( نساء )مرشقات( طوال األعناق )كالظباء عواطي( مجع عاطية، وهي التي َتُمّد 

عنقها يف السري.

َنْفَسه  املوَت  َأخَطَر  قد  ملن  وقلُت  لِيا9 بتتدا  قد  حتتازٍم  ألمتتٍر  َمتتن  أال 
ا للموت ووطَّنها عىل ذلك  )وقلت ملن قد أخطر املوت نفسه( أي: جعل نفسه خطراً

)أال من ألمر حازم( فيه حزم )قد بدا يل(.

َهَوى  عن  املغرَة  وا  ُردُّ هلم  وقلُت  النَّواِصيتا10 وَأقبُِلوهتا  َستوابِِقها 
)وقلت هلم ردوا( اخليل )املغرة( النارشة للغارة )عن هوى سوابقها( ما سبق منها 
)وأقبلوها النوايص( أي: اجعلوا نوايص خيلكم مقابلةاً لنوايص خيلهم، والناصية: ما 

بني األذنني من الشعر.

ُأشتتاَبتتةاً بتتالتتُفتتروِق  َوَجتتُدونتتا  ف�  َموالِيتا11 ُدِعينتا  وال  ا  ُكُشتفاً وال 
)ف� وجدونا بالفروق( وسئل يوَم الفروق عن عددهم، فقال: كنا مائة كالذهب، مل 
ا( منهزمني،  َنِقّل فنذّل ومل َنكُثر فنضُعَف )أشابة( أخالطاًا، بل من رجل واحد )وال كشفاً

ا. مجع كشف ككتف )وال دعينا موايل( أحالفاً

رؤوُسها  حتى  اخليَل  َنُقود  تتا  وأنهّ َفوالِيا12 َيتتِجتتدَن  ال  نساٍء  رؤوُس 
فالية،  مجع  فوايل(  جيدن  ال  نساء  رؤوس  )رؤوسها  غائية  حتى(  اخليل  نقود  )وأنا 

للباحثة عن القمل.

فإنني  َتعَلمون  متتا  إىل  َتتتعتتاَلتتوا  َأَرى الدهَر ال ُينِجي ِمن املوت ناِجيا13
)من  ينجي( يفظ  الدهر ال  أرى  )فإنني  احلرب  تعلمون( من شدة  ما  إىل  )تعالوا 

ا. املوت ناجياًا( مرسعاً
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وقال يف حبر الطويل يذكر يوم ُعراِعر:
ُعتتراِعتتٍر  يتتوَم  أنهّ  أتاها  هل  أال  َتشَتِفي1 النفُس  كانِت  لو  َسَق�اً  َشَفى 

لنا  َجَُعوا  ما  َعمياِء  عىل  فجئنا  ِف2 ُمتكشِّ وال  َختتلٍّ  ال  بتتَأْرَعتتَن 

ِحياَضهم  َيمُدُرون  إذ  بنا  َتماَروا  عىل َظْهِر َمقِ�ٍّ ِمن األمِر ُمحَصِف3

ُبُيوَتم  َغِشينا  حتى  َنتتِذُروا  وما  ُمزِعِف4 الَوْدِق  ُمسبِِل  موٍت  بَغْبيِة 

فيهُم  الَمشَرفِيهَّة  َنتتُكتترُّ  فَظْلنا  الُمثقَِّف5 ْمَهِريِّ  السَّ َلْدِن  ْرصاَن  وُخِ

كريٌة  يتتتوٍم  ُكتتتلِّ  يف  ُعتتلَلتتُتتتنتتا  ِف6 َيتقرَّ مل  والتتَقتتْرُح  بأسيافِنا 

نا  َعُدوَّ واَء  السَّ ُنعطِي  فل  َأَبينا  الُمعطَِّف7 اِء  التت�َّ بأعضاِد  ا  قياماً

تٍة  ِويهّ َرَضِ ْجُستها  َعُِ َهتُتتوٍف  بُكتتلِّ  املؤنَِّف8 الِحمَيِريِّ  كَسِر  وَسهٍم 

ثابٌِت  ُقضاعَة  يف  ِعتتزٌّ  َيتتُك  فتتإن  وَأستتُقتتِف9 بتتَرْحتتَرحتتاَن  لنا  فتتإنهّ 

َكتِيبٍة  ُكتتلِّ  فتتوَق  ُشْهباًا  َكتائَب  ِف10 الُمتصرِّ الطائِر  كظِلِّ  لِتتواٌء 

بنَحِره  كتتأنهّ  ا  مسعوداً وغتتتادرَن  ِف11 ُمتتفتتوَّ َيتتت�ٍن  ِمتتن  ُبتتترٍد  شقيقَة 

                  

ُعتتراِعتتٍر  يتتوَم  أنهّ  أتاها  هل  أال  َتشَتِفي1 النفُس  كانِت  لو  َسَق�اً  َشَفى 

)أن يوم عراعر( ماء لكلب منعوا منه الرشاب لعبس  أتاها( أي: حمبوبته  )أال هل 

َقام: املرض )لو كانت النفس تشتفي( ولكنها  ْقم والسَّ َقم والسُّ ( السَّ )شفى( أبرأ )سق�اً

ال تشتفى، كام قال:

ــه ــاُت ــاج ــــرء ح ــا بــِقــْيمتـــوت مـــع امل ــة م ــاج ــه ح ــى ل ــق ــب وَت
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لنا  َجَُعوا  ما  َعمياِء  عىل  فجئنا  ِف2 ُمتكشِّ وال  َختتلٍّ  ال  بتتَأْرَعتتَن 

)فجئنا عىل عمياء( العمياء: األمر املنبهم )ما جعوا لنا( من اجلند أو العزم عىل الرش 

)بت(ـجيش )أرعن( كثري:

اجلحفِل أسامي  من  اسٌم  اجلبِلاألرعن  أنـــِف  ــِن  ــاألرع ب ــَي  ــمِّ ُس

)ال خل( متفرق خمتل )وال متكشف( منهزم ال سالح معه.

ِحياَضهم  َيمُدُرون  إذ  بنا  َتماَروا  عىل َظْهِر َمقِ�ٍّ ِمن األمِر ُمحَصِف3

)تاروا( اختلفت مقالتهم )بنا( فينا )إذ يمدرون حياضهم( يصلحوهنا باملدر والطني 

)حمصف(  )عىل ظهر مق� من األمر( أي: جاؤوا واحلال أهنم قضوا أمرهم وعزمهم 

حمَكم.

ُبُيوَتم  َغِشينا  حتى  َنتتِذُروا  وما  ُمزِعِف4 الَوْدِق  ُمسبِِل  موٍت  بَغْبيِة 

من  الدفعة  أصلها  موت(  بغبية  )بيوتم  دخلنا  غشينا(  )حتى  علموا  نذروا(  )وما 

املطر، استعارها للموت )مسبل( سائل )الودق( املطر )مزعف( املزعف بالزاي والراء 

والذال: القاتل.

فتَظتْلتنتتا َنتُكتترُّ التَمشتَرفِيهَّة فيهتُم  الُمثقَِّف5 ْمَهِريِّ  السَّ َلْدِن  ْرصاَن  وُخِ

قرى  مشارَف،  إىل  املنسوبة  )امل�فية(  السيوف  نرجع  )نكر(  هنارنا  أقمنا  )فظلنا( 

لنيِّ  )لدن(  السنان خاصة  هنا  به  واملراد  للرمح،  )فيهم وخرصان( مجع ِخرص  بالشام 

م هبا الرماح. ظهره )السمهري( الشديد )املثقف( املقوم بالثقاف، خلشبة تقوَّ

كريٌة  يتتتوٍم  ُكتتتلِّ  يف  ُعتتلَلتتُتتتنتتا  ِف6 َيتقرَّ مل  والتتَقتتْرُح  بأسيافِنا 
يتقرف(  )مل  اجلرح  والقرح(  )بأسيافنا  شديدة  كرية(  يوم  كل  )يف  بقيتنا  )عللتنا( 

يتقرش.



35

نا  َعُدوَّ واَء  السَّ ُنعطِي  فل  َأَبينا  الُمعطَِّف7 اِء  التت�َّ بأعضاِد  ا  قياماً
عضد،  مجع  بأعضاد(  ا  قياماً )عدونا  واإلنصاف  املساواة  السواء(  نعطي  فل  )أبينا 

ملوضع احلاملة من القوس )ال�اء( شجر يصنع منه القيس )املعطف( املحنّي.

تٍة  ِويهّ َرَضِ ْجُستها  َعُِ َهتُتتوٍف  بتُكلِّ  املؤنَّتِف8 الِحمَيتِريِّ  كَستِر  وَستهٍم 
الفاء:  مثلث  )عجسها(  وترها  لشدة  الرمي  عند  مصوتة  )هتوف(  قوس  )بكل( 
مقبضها )رضوية( منسوبة إىل رضوى: أرض )وسهم كسر( رشاك )احلمري( الرجل 

املنسوب إىل مِحري )املؤنف( املحدد الطرف.

ثابٌِت  ُقضاعَة  يف  ِعتتزٌّ  َيتتُك  فتتإن  وَأستتُقتتِف9 بتتَرْحتتَرحتتاَن  لنا  فتتإنهّ 
ا ثابتاًا )برحرحان(  )فإن يك( يصل )عز يف قضاعة( قبيلة من مِحري )ثابت فإن لنا( عزًّ

جبل قرب عكاظ له يوم )وأسقف( موضع آخر.

َكتِيبٍة  ُكتتلِّ  فتتوَق  ُشْهباًا  َكتائَب  ِف10 الُمتصرِّ الطائِر  كظِلِّ  لِتتواٌء 
ا، من ملعان احلديد )فوق كل كتيبة لواء( علم  )كتائب( مجاعات خيل )شهباًا( بيضاً

اجليش، وهو دون الراية )كظل الطائر املترف( يف طريانه.

بنَحِره  كتتأنهّ  ا  مسعوداً وغتتتادرَن  ِف11 ُمتتفتتوَّ َيتتت�ٍن  ِمتتن  ُبتتترٍد  شقيقَة 
أعىل  يف  نقرة  بنحره(  )كأن  ميتاًا  كلب  سيد  َمصاد  ابن  ا(  )مسعوداً تركن  )وغادرن( 

ش. الصدر )شقيقة برد( ثوب أمحر )من ي�ن مفوف( منقَّ
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وقال يف حبر الوافر يهجو عمارة؛ ألنه حيسده ويقول لقومه: لقد أكثرمت ذكره 
وإنه لعبد، فبلغه هو ذلك فقال:

ِمتتْذَرَويتتا  اسُتك  َتنُفُض  أَحتتويل  ُعتتت�را1 ذا  أنتتتا  فتتهتتا  لَتقُتَلني 

َترُجْف  َفتترَديتتِن  َتلَقني  ما  متى  وُتستطارا2 َأْلتتيتتَتتتيتتك  َروانِتتتتُف 

عليه  َقبضْت  صتتتارٌم  وسيفي  انتِشارا3 فيها  َتتترى  ال  َأشتتاِجتتُع 

كِْمِعي  وْهتتو  كالَعقيقِة  وسيفي  ُفتتَطتتارا4 وال  َأَفتتتلَّ  ال  ِستتلِحتتي 

َغْرٍب  وذاُت  الِخفاِف  وكالَوَرق  اْزِوَرارا5 ع  َ التت�ِّ عن  فيها  َتتترى 

َصْدٌق  َأَحتتصُّ  الُكُعوِب  وُمطَِّرُد  نتتارا6 بالليل  ِستتنتتاَنتته  َتتتختتاُل 

َأدَنتتتى  للموت  تتنتتا  أيُّ سَتعلم  التتِحتتَرارا7 األََستتتَل  يب  َدانتتيتتَت  إذا 

َثتتت�ٍن  لِتتَقتتٍح  يف  ْعتتيتتاُن  وَلتتلتترُّ ِغتتتتَرارا8 أو  ا  َصًّ ُتتتتاِدُنتتتنهّ 

حتى  َخِسيستهنهّ  عتتىل  أقتتتاَم  الِعشارا9 األَُختتتَر  وَنتتتَّتتَج  َلِقْحن 

ُغْلٌب  وهتتنهّ  َلَصاِف  عىل  وِقْظَن  َتتتتتتِرنهّ ُمتتتتتوُنتتا لتتيتتلاً ظِتتئتتارا10

ٌع  َصْ منهنهّ  لتته  وَمتتنتتُجتتوٌب  تتَوارا11 ِ التتشَُّ به  َعتتدْلتتَت  إذا  َيِميُل 

َقتتِريتتٍح  ِمتتن  ا  ُضًّ عليك  َأَقتتتلُّ  ستتارا12 َذَمتتتتتُروه  أصتتحتتاُبتته  إذا 

بَخيٍل  هلتتا  َزحتتفتتُت  قتتد  وَختتيتتٍل  اهتِصارا13 َتتِرُ  األُْستتتُد  عليها 

                  

ِمتتْذَرَويتتا  اسُتك  َتنُفُض  أَحتتويل  ُعتتت�را1 ذا  أنتتتا  فتتهتتا  لَتقُتَلني 
)أحويل تنفض( حترك )استك( مؤخرك )مذرويا( طرفيها، يقال: جاء فالن ينفض 

مذرويه إذا جاء باغياًا يتهدد )لتقتلني فها أنا ذا ع�َر( ترخيم عامرة.
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َترُجْف  َفتترَديتتِن  َتلَقني  ما  متى  وُتستطارا2 َأْلتتيتتَتتتيتتك  َروانِتتتتُف 
)متى ما تلقني( حال كوننا )فردين( أي منفرَدين )ترجف( ترتعد )روانف( جوانب، 

ا. مجع رانفة )أليتيك وتستطار( أي: تكاد تطري فزعاً

عليه  َقبضْت  صتتتارٌم  وسيفي  انتِشارا3 فيها  َتتترى  ال  َأشتتاِجتتُع 
ألصول  أشجع،  مجع  )أشاجع(  أمسكته  عليه(  )قبضت  قاطع  صارم(  )وسيفي 

األصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف:
ــْع ــاج ـــــٌب َبـــراجـــٌم َأش ــُل األصــابــْعَرواِج ــاص ــف ثــالثــٌة َم

كـــذاْك  ُثـــم  ألّوٍل  ٌل  هناْكفــــــأوَّ ما  ق  فحقِّ أعىل  ِمن  والبدُء 
ا. ا( انتفاخاً )ال ترى فيها انتشاراً

كِْمِعي  وْهتتو  كالَعقيقِة  وسيفي  ُفتتَطتتارا4 وال  َأَفتتتلَّ  ال  ِستتلِحتتي 
)وسيفي( براق )كالعقيقة( القطعة من الربق )وهو كمعي( ضجيعي )سلحي ال( 

ا. قاً ا( ُمشقَّ ا )وال فطاراً اً يوجد )أفل( ُمكرسَّ

َغْرٍب  وذاُت  الِخفاِف  وكالَوَرق  اْزِوَرارا5 ع  َ التت�ِّ عن  فيها  َتتترى 
 )و( يل سهام )كالورق( اسم جنس ورقة )اخلفاف( مجع خفيف )و( يل قوس )ذات غرب( 
ا( ميالناًا. عة، بالكرس ويفتح )ازوراراً حدة )ترى فيها عن ال�ع( أوتار القوس، مجع رِشْ

َصْدٌق  َأَحتتصُّ  الُكُعوِب  وُمطَِّرُد  نتتارا6 بالليل  ِستتنتتاَنتته  َتتتختتاُل 
)و( رمح )مطرد( متتابع )الكعوب أحص( أملس )صدق( صلب مستقيم )ختال( 

ا( لصفائه وِحّدته. تظن )سنانه( نصله )بالليل ناراً

َأدَنتتتى  للموت  تتنتتا  أيُّ سَتعلم  التتِحتتَرارا7 األََستتتَل  يب  َدانتتيتتَت  إذا 
)ستعلم أينا للموت أدنى( أقرب )إذا دانيت( قاربت وقابلت )يب األسل( الرماح 

)احلرار( الِعطاش إىل الدم.
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َثتتت�ٍن  لِتتَقتتٍح  يف  ْعتتيتتاُن  وَلتتلتترُّ ِغتتتتَرارا8 أو  ا  َصًّ ُتتتتاِدُنتتتنهّ 
ذوات  ويفتح:  بالكرس  لقحة  مجع  لقح(  )يف  راٍع  مجع  للقسم،  الالم  )وللرعيان( 
ا(  ا أو غراراً األلبان )ث�ن تادنن( ختادعهن الرعيان وتدارهين لتسكن عند احللب )صًّ

الغرار: نقصان اللبن يف الرضع وحلبه شيئاًا فشيئاًا.

حتى  َخِسيستهنهّ  عتتىل  أقتتتاَم  الِعشارا9 األَُختتتَر  وَنتتتَّتتَج  َلِقْحن 
)ونتج(  محلن  لقحن(  )حتى  وُرذاهلن  مهازيلهن  خسيستهن(  )عىل  الراعي  )أقام( 

أي: الراعي )األخر( مجع أخرى أنثى آخر بمعنَى مغاير )العشار(.

ُغْلٌب  وهتتنهّ  َلَصاِف  عىل  وِقْظَن  َتتتتتتِرنهّ ُمتتتتتوُنتتا لتتيتتلاً ظِتتئتتارا10
)وقظن( أقمن زمن القيظ )عىل لصاف( كَقطاِم وسحاٍب ويكرس: جبل لتميم )وهن 
غلب( مجع َغلباء: غليظة الرقبة )ترن( كتحّن وزناًا ومعناًى )متونا( شدادها وصالهبا عىل 

ا( مجع ظئر للناقة العاطفة عىل غري ولدها. الربد )ليلاً ظئاراً

ٌع  َصْ منهنهّ  لتته  وَمتتنتتُجتتوٌب  تتَوارا11 ِ التتشَُّ به  َعتتدْلتتَت  إذا  َيِميُل 
ا: دباغ شجٍر معروف )له منهن( أي: النوق  )و( زّق )منجوب( مدبوغ بالنََّجب حمركاً
)صع( الرصع: ناقة ُتتخذ حلمل أداة الراعي، ويقال للِمثل، وأراد هو أحدمها )يميل إذا 

عدلت به( جعلته ِعدالاً له )الشوار( مثلثاًا: متاع الراعي.

َقتتِريتتٍح  ِمتتن  ا  ُضًّ عليك  َأَقتتتلُّ  ستتارا12 َذَمتتتتتُروه  أصتتحتتاُبتته  إذا 
ا من( رجل )قريح( جريح )إذا أصحابه ذمروه( زجروه )سار( من  )أقل عليك ضًّ

السورة، للوثبة عىل الِقرن واإلقدام عليه.

بَخيٍل  هلتتا  َزحتتفتتُت  قتتد  وَختتيتتٍل  اهتِصارا13 َتتِرُ  األُْستتتُد  عليها 
)تتر(  أَسد  مجع  األسد(  عليها  بخيل  )هلا  هنضت  زحفت(  قد  )خيل  ُرّب  )و( 

ا. ا( كرساً تكرس )اهتصاراً
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وقال يف حبر الوافر - وكانت بينه وبني بين زياد مالحاة - فقال يذكر أيامه يف 
حرب داحس والغرباء:

لِتتمتتاِم  عتتن  إال  َرَقتتتتاِش  َنتتأْتتتَك  َمتتاِم1 التترِّ َختتَلتتَق  َحبُلها  وَأمتتَستتى 

ْت  اسَتقرهّ إذا  َرقتتاِش  ِذكتتِري  وما  َشتت�ِم2 ابنَي  عنَد  الطَّرفاِء  لتتدى 

ِجتتْزٍع  بطن  ِمن  أهلِها  وَمسكُن  الَحماِم3 َمصاييُف  بتته  َتبِيُض 

بتُأَرينِبتاٍت َوقتفتتُت وُصتحتبتتتي  تت�ِم4 عتتىل أقتتتتتاِد ُعتتتتوٍج كتتالتتسَّ

أراهتتا  ُظتتُعتتناًتتا  َتتتبتتيهّتتنُتتوا  فقلُت  الظَّلِم5 تتنْتتَح  ُجِ ُشواِحطاًا  تتلهّ  َتتتُحِ

فاكِذَبنْها  نفُسك  َكَذبْتَك  وقد  ا َقتتطتتاِم6 ملتتا َمتتنَّتتْتتتك تتتغتتريتتراً

عنها اخليَل  َرددُت  وُمتترِقتتصتتٍة  متتاِم7 تتتت بتتإلتتقتتاء التتزِّ وقتتتد مَهَّ

وِستتِري  منه  ي  اْقتتتُرِ هلا  فقلت  بالِخداِم8 التتَجتتزائتتُر  ُقتتتِرَع  وقتتد 

َكلِي�اً  ُمتتهتتِري  عليهُم  َأُكتتتترُّ  َقتتتلئتتتُده َستتبتتائتتُب كتتالتتِقتتراِم9

ِمرفَقيه َمتترِجتتِع  ُدفتتتوَف  كتتأنهّ  تتهتتاِم10 َتتتواَرَثتتهتتا َمتتنتتاِزيتتُع التتسِّ

ُمتتِرٌّ ُمضَطِمٌر  وْهتتو  َتقعََّس  بتتقتتاِرِحتته عتتىل فتتتأِس التتلِّتتجتتاِم11

ُمتته فتتتاًتتى ِمتتن ختتِر َعتتْبتتٍس  ُيتتقتتدِّ حتتتاِم12 آِل  متتتن  تتتتته  وأمُّ أبتتتتوه 

                  

لِتتمتتاِم  عتتن  إال  َرَقتتتتاِش  َنتتأْتتتَك  َمتتاِم1 التترِّ َختتَلتتَق  َحبُلها  وَأمتتَستتى 
الرصف  من  ممنوع  أو  الكرس،  عىل  ُبنِي  امرأة،  اسم  )رقاش(  عنك  بعدت   )نأتك( 
ا، أي: ِغبًّا )وأمسى حبلها خلق( بايل  )إال عن ملام( إتيان مرة، يقال: هو ال يأتينا إال ملاماً

)الرمام( مجع ِرّمة، وهي القطعة البالية من احلبل.
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ْت  اسَتقرهّ إذا  َرقتتاِش  ِذكتتِري  وما  َشتت�ِم2 ابنَي  عنَد  الطَّرفاِء  لتتدى 
)وما ذكري رقاش إذا استقرت( ثبتت )لدى الطرفاء( موضع فيه طرفاء )عند ابني 

ش�م( جبالن.

ِجتتْزٍع  بطن  ِمن  أهلِها  وَمسكُن  الَحماِم3 َمصاييُف  بتته  َتبِيُض 
)ومسكن أهلها من بطن جزع( منعطف الوادي، وال يكون له سعة تنبت الشجر 

)تبيض( تلد بيضها )به مصاييف( مجع مصياف )احل�م( ألن احلامم يلد يف الصيف.

بُأَرينِباٍت وُصحبتي  َوقتتفتتُت  تت�ِم4 عتتىل أقتتتتتاِد ُعتتتتوٍج كتتالتتسَّ
لعيدان  قتد،  مجع  أقتاد(  )عىل  مياه  التصغري:  بصيغة  بأرينبات(  وصحبتي  )وقفت 
)كالس�م( مجع ساممة: طري  )عوج( من أجل السفر، مجع أعوج وعوجاء  الرحل، نوق 

امَنى إال أنه أعظم منها. يشبه السُّ

أراهتتا  ُظتتُعتتناًتتا  َتتتبتتيهّتتنُتتوا  فقلُت  الظَّلِم5 تتنْتتَح  ُجِ ُشواِحطاًا  تتلهّ  َتتتُحِ
)فقلت( ألصحايب )تبينوا ظعناًا( مجع ظعينة، للمرأة يف هودجها )أراها تل( تنزل 

)شواحطاًا( جبالاً )جنح( جانب وناحية:
ــاح َجــنْــُح  ــن ــٌل ورضبـــك اجل ــي ــُحَم ــنْ ِج واجلـــنـــاُب  ــٍل  ــي ل أّوُل 
ــُح  ــنْ ــشــاط ُج ــن ن ـــٍل َخــّبــاِبومـــائـــالٌت م ـــُع َجــنــوح مج مج

)الظلم( معروف.

فاكِذَبنْها  نفُسك  َكَذبْتَك  وقد  ا َقتتطتتاِم6 ملتتا َمتتنَّتتْتتتك تتتغتتريتتراً
)ما  )لت(ـأجل  )نفسك فاكذبنها( انسبها للكذب  )وقد كذبتك( أتتك بخرب كذب 

ا( خديعة )قطام(. ا )تغريراً ا كاذباً منتك( وعدتك وعداً

عنها اخليَل  َرددُت  وُمتترِقتتصتتٍة  متتاِم7 تتتت بتتإلتتقتتاء التتزِّ وقتتتد مَهَّ
ا )رددت اخليل عنها( أي: املرقصة )و( احلال  )و( رب امرأة )مرقصة( مرسعة خوفاً

أهنا )قد مهت بإلقاء الزمام( حني يأخذها العدو.



41

وِستتِري  منه  ي  اْقتتتُرِ هلا  فقلت  بالِخداِم8 التتَجتتزائتتُر  ُقتتتِرَع  وقتتد 
)فقلت هلا اقري( كفي وترفقي )منه( أي الزمام )وسري( معي آمنة )وقد قرع( 

، للخالخل، وأراد حملها. رضب )اجلزائر( خرز بمكة )باخلدام( مجع َخَدمة حمركةاً

َكلِي�اً  ُمتتهتتِري  عليهُم  َأُكتتتترُّ  َقتتتلئتتتُده َستتبتتائتتُب كتتالتتِقتتراِم9
)سبائب(  الدم  من  )قلئده(  ا  جرياً  ) )كلي�اً فريس  مهري(  )عليهم  أعطف  )أكر( 

طرائق الدم فيه، مجع سبيبة )كالقرام( ِسرت رقيق أمحر.

ِمرفَقيه َمتترِجتتِع  ُدفتتتوَف  كتتأنهّ  تتهتتاِم10 َتتتواَرَثتتهتتا َمتتنتتاِزيتتُع التتسِّ
)كأن دفوف( مجع َدّف، للجنب )مرجع( مكان رجوع )مرفقيه( تثنية مرفق )توارثها( 

تداوهلا )منازيع( مجع منزوع عىل القياس أو ِمنزع عىل غريه )السهام( مجع سهم.

ُمتتِرٌّ ُمضَطِمٌر  وْهتتو  َتقعََّس  بتتقتتاِرِحتته عتتىل فتتتأِس التتلِّتتجتتاِم11
)تقعس( تقدم وتقهقر )وهو مضطمر( ضامر )مر( عاّض عىل اللجام )بقارحه( 

ا )عىل فأس( حديدة )اللجام( الداخلة يف فم الفرس. نابه التي صار هبا قارحاً

ُمتته فتتتاًتتى ِمتتن ختتِر َعتتْبتتٍس  ُيتتقتتدِّ حتتتاِم12 آِل  متتتن  تتتتته  وأمُّ أبتتتتوه 
أبو  حام  حام(  آل  من  وأمه  أبوه  عبس  خر  من  )فتى  التقدم  عىل  يمله  )يقدمه( 

األسود، يعني أن أّمه َأَمة، وأبوه ليس كذلك، بل من خري عبس.
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وقال يف الكامل:
الَمنِزِل  ُرستتوِم  عىل  الثَّواُء  طتتاَل  الِحرِمِل1 ذاِت  وبَن  اللَّكِيِك  بَن 

ا  اً ُمتحرِّ َعتتَرصتتاِتتتا  يف  فَوقفُت  َيْذَهِل2 مل  َمن  كِفعِل  ياَر  الدِّ َأَستتُل 

َأنيِسها  بعَد  األَنتتتواُء  هبا  َلِعبْت  ُمسبِِل3 َجتتوٍن  وُكتتلُّ  والراِمساُت 

َأْيتتكتتٍة  َأَفتتِمتتن ُبتتكتتاِء َحتتامتتٍة يف  الِمحَمِل4 َظهِر  ُدموُعَك فوَق  َذَرفْت 

َتقطَّعْت  الُجماِن  َفَضِض  أو  رِّ  كالدُّ ُيتتوَصتتِل5 مل  ِسْلكِه  َعقائُد  منه 

دعا  إذ  َة  ُمتتترهّ ُدعتتتاَء  َسِمعُت  ملا  وُمحلِِّل6 الَوَغى  يف  َعْبٍس  ودعتتاَء 

بالَقنا فاستجابوا  ا  عبساً ناديُت  َينَحِل7 مل  صتتارٍم  أبيَض  وبتتُكتتلِّ 

َعنْوةاً  َعتتوٍف  آَل  استباُحوا  حتى  بَّتتِل8 الذُّ وبالَوِشتيتتج  بالَمْشتَرفيِّ 

َمنِصباًا  عبٍس  خِر  ِمن  امتترٌؤ  إين  ِل9 بالُمنُصَ سائري  وَأحِي  َشْطِري 

ُيسَتلَحُموا  وإن  َأْكتتُرْر  ُيلَحُقوا  إن  َأنتتِزِل10 بَضنٍْك  ُيلَفوا  وإن  َأشتتُدْد 

ِمثلِنا  غايَة  يكوُن  التتنُّتتزوُل  حَن  ُمسَتوِهِل11 ٍل  ُمضلَّ ُكتتلُّ  وَيتتِفتترُّ 

ُه  وَأَظلُّ الطََّوى  عىل  َأبِيُت  ولقد  الَمأَكِل12 كتتريتتَم  بتته  َأنتتتاَل  حتى 

وَتلَحظْت  َأْحَجمْت  الَكتيبُة  وإذا  ُمخَوِل13 ُمَعمٍّ  ِمتتن  ا  ختتراً ُألِفيُت 

أنني  والتتَفتتوارُس  َتعَلُم  واخَليُل  َفيَصِل14 بَطعنِة  َجمعهُم  قتتُت  َفتترَّ

َفتتواِريس  الَمِضيِق  يف  ُأبتتاِدُر  ال  إذ  ِل15 األَوَّ ِعتتيتتل  بتتالتترَّ تتتتُل  ُأوكَّ وال 

غالٍِب  غايِة  أمتتاَم  َغتتَدوُت  ولقد  بَأعَزِل16 َغتتَدوُت  وما  الِهياِج  يوَم 

كأنهّني  الُحُتوَف  ُفني  ُتخوِّ َبَكرْت  َأصَبحُت عن َعَرِض الُحُتوِف بَمعِزِل17
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َمنَهتتتتٌل الَمنيهّتتتتة  إنهّ  فَأَجبُتهتتتا  الَمنَهِل18 بكأِس  ُأسَقى  أن  بدهّ  ال 

واعَلِمي  لِك  أبا  ال  حياَءِك  فاْقنَْي  ُأقَتِل19 مل  إن  ستتأمتتوُت  امتترٌؤ  أين 

ُمثِّلْت  ُتتتَمتتثَّتتُل  لتتو  الَمنيهَّة  إن  الَمنِزِل20 بَضنِْك  َنزُلوا  إذا  ِمثيل 

كأن� التتُوجتتوِه  ستتامِهتتُة  واخلتتيتتُل  احلنظِل21 َنِقيَع  فوارُسها  ُتسَقى 

َأُقْل  مل  الَكِرية  عىل  َحَملُت  وإذا  َأفتتَعتتِل22 مل  َليَتني  الكريِة  بعَد 

                  

الَمنِزِل  ُرستتوِم  عىل  الثَّواُء  طتتاَل  الِحرِمِل1 ذاِت  وبَن  اللَّكِيِك  بَن 
)طال الثواء( اإلقامة )عىل رسوم( مجع رسم )املنزل( مكان النزول )بن اللكيك( 

كأمري: موضع )وبن ذات احلرمل( كزبرج: موضع.

ا  اً ُمتحرِّ َعتتَرصتتاِتتتا  يف  فَوقفُت  َيْذَهِل2 مل  َمن  كِفعِل  ياَر  الدِّ َأَستتُل 
ا( من غلبة  ور ال بناء فيها )متحراً )فوقفت يف عرصاتا( مجع عرصة، للبقعة بني الدُّ

احلزن عليه )أسل الديار كفعل من مل يذهل( ينس ويصرب.

َأنيِسها  بعَد  األَنتتتواُء  هبا  َلِعبْت  ُمسبِِل3 َجتتوٍن  وُكتتلُّ  والراِمساُت 
)بعد أنيسها( من أقام هبا وسكنها  َنوء  )األنواء( األمطار، مجع  هتا  َ )لعبت هبا( غريَّ

)و( الرياح )الرامسات( الساترات )وكل( مطر )جون مسبل( سائل منسكب.

َأْيتتكتتٍة  َأَفتتِمتتن ُبتتكتتاِء َحتتامتتٍة يف  الِمحَمِل4 َظهِر  ُدموُعَك فوَق  َذَرفْت 
)أفمن بكاء حامة يف أيكة( واحدة األيك، وهو الشجر )ذرفت( كرضبت: سالت 

)دموعك فوق ظهر املحمل( ِعالقة السيف.

َتقطَّعْت  الُجماِن  َفَضِض  أو  رِّ  كالدُّ ُيتتوَصتتِل5 مل  ِسْلكِه  َعقائُد  منه 
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دعا  إذ  َة  ُمتتترهّ ُدعتتتاَء  َسِمعُت  ملا  وُمحلِِّل6 الَوَغى  يف  َعْبٍس  ودعتتاَء 
)ملا سمعت دعاء مرة( رجل )إذ دعا ودعاء عبس( رجل )يف الوغى( احلرب )وحملل( 

رجل آىَل.

بالَقنا فاستجابوا  ا  عبساً ناديُت  َينَحِل7 مل  صتتارٍم  أبيَض  وبتتُكتتلِّ 
ا فاستجابوا( وافقوا وأرسعوا إيّل )بالقنا( اسم جنس قناة: عود الرمح  )ناديت عبساً

ذ فيضعف. )وبكل( سيف )أبيض( بّراق )صارم( قاطع )مل ينحل( من باب فرح: ُيشحَّ

َعنْوةاً  َعتتوٍف  آَل  استباُحوا  حتى  بَّتتِل8 الذُّ وبالَوِشتيتتج  بالَمْشتَرفيِّ 
السيف  )بامل�يف(  وغلبة  ا  قهراً عنوة(  عوف  )آل  بالغارة  أباحوا  استباحوا(  )حتى 

ُلب. قاق الصُّ )وبالوشيج( الرماح، وأصله شجرها الذي تكون هي منه )الذبل( الرِّ

َمنِصباًا  عبٍس  خِر  ِمن  امتترٌؤ  إين  ِل9 بالُمنُصَ سائري  وَأحِي  َشْطِري 
أمنع  )وأحي(  نصفي  )شطري(  وأصالاً  حسباًا  منصباًا(  عبس  خر  من  امرؤ  )إين 

)سائري( بقيتي )باملنصل( السيف.

ُيسَتلَحُموا  وإن  َأْكتتُرْر  ُيلَحُقوا  إن  َأنتتِزِل10 بَضنٍْك  ُيلَفوا  وإن  َأشتتُدْد 
)إن يلحقوا( أي قومه )أكرر وإن يستلحموا( يدركوا وياَط هبم )أشدد( أمحل )وإن 

يلفوا( يوجدوا )بضنك( ضيق يف احلرب )أنزل( عن فريس وأقاتل.

ِمثلِنا  غايَة  يكوُن  التتنُّتتزوُل  حَن  ُمسَتوِهِل11 ٍل  ُمضلَّ ُكتتلُّ  وَيتتِفتترُّ 
هيرب  )ويفر(  واإلقدام  الشدة  أهل  من  )مثلنا(  منتهى  غاية(  يكون  النزول  )حن 

ا )كل مضلل( مذلل )مستوهل( ذاهب العقل جبناًا. خوفاً

ُه  وَأَظلُّ الطََّوى  عىل  َأبِيُت  ولقد  الَمأَكِل12 كتتريتتَم  بتته  َأنتتتاَل  حتى 
)ولقد أبيت عىل الطوى( اجلوع، مصدر طوي )وأظله( أي أظل عليه )حتى أنال به 

كريم( أكرم )املأكل( الطعام.
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وَتلَحظْت  َأْحَجمْت  الَكتيبُة  وإذا  ُمخَوِل13 ُمَعمٍّ  ِمتتن  ا  ختتراً ُألِفيُت 

وجبنت  تأخرت  )أحجمت(  والرجال  اخليل  من  ة  املتخريَّ اجلامعة  الكتيبة(  )وإذا 

ا من( رجل  )وتلحظت( جعل بعضها ينظر إىل بعض أهيم يتقدم )ألفيت( وجدت )خراً

)معم خمول( كريم العم واخلال.

أنني  والتتَفتتوارُس  َتعَلُم  واخَليُل  َفيَصِل14 بَطعنِة  َجمعهُم  قتتُت  َفتترَّ

)واخليل تعلم( هي )والفوارس( األبطال )أنني فرقت جعهم بطعنة( رجل )فيصل( 

فصل بني القوم بطعنته.

َفتتواِريس  الَمِضيِق  يف  ُأبتتاِدُر  ال  إذ  ِل15 األَوَّ ِعتتيتتل  بتتالتترَّ تتتتُل  ُأوكَّ وال 

أترك  )وال أوكل(  ا  )فواريس( منهزماً املضيق( من احلرب  )يف  أبادر( أسابق  )إذ ال 

رأيي وأهرب )بالرعيل( اجلامعة )األول( املتقدمة هرباًا.

غالٍِب  غايِة  أمتتاَم  َغتتَدوُت  ولقد  بَأعَزِل16 َغتتَدوُت  وما  الِهياِج  يوَم 

اهلياج(  )يوم  رجل  اسم  )غالب(  راية  )غاية(  قّدام  )أمام(  بكرت  غدوت(  )ولقد 

شدة القتال يف احلرب )وما غدوت بأعزل( ال سالح معي.

كأنهّني  الُحُتوَف  ُفني  ُتخوِّ َبَكرْت  َأصَبحُت عن َعَرِض الُحُتوِف بَمعِزِل17
)بكرت( عاذلتي )ختوفني( حتذرين مع اإلنذار )احلتوف( املنايا، مجع حتف )كأنني 
أصبحت عن عرض احلتوف( ما يعرض لإلنسان من األمور التي فيها حتفه )بمعزل( 

ناحية ال تدركني املنايا فيها.

َمنَهتتتتٌل الَمنيهّتتتتة  إنهّ  فَأَجبُتهتتتا  الَمنَهتِل18 بتكأِس  ُأستَقى  أن  بتدهّ  ال 
املوت  شبه  املنهل(  بكأس  أسقى  أن  بد  )ال  مورود  ماء  منهل(  املنية  إن  )فأجبتها 

باملنهل.
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واعَلِمي  لِك  أبا  ال  حياَءِك  فاْقنَْي  ُأقَتِل19 مل  إن  ستتأمتتوُت  امتترٌؤ  أين 
حتتمل  كلمة  لك(  أبا  )ال  لومي  عن  وارجعي  حشمتك  )حياءك(  الزمي  )فاقني( 

املدح والذم )واعلمي أين امرؤ سأموت إن مل أقتل(.

ُمثِّلْت  ُتتتَمتتثَّتتُل  لتتو  الَمنيهَّة  إن  الَمنِزِل20 بَضنِْك  َنزُلوا  إذا  ِمثيل 
ضيق  بضنك(  نزلوا  )إذا  صوريت  )مثيل(  ُشبِّهت  )مثلت(  ُتشّبه  تثل(  لو  املنية  )إن 

)املنزل( األمر الشديد.

كأن� التتُوجتتوِه  ستتامِهتتُة  واخلتتيتتُل  احلنظِل21 َنِقيَع  فوارُسها  ُتسَقى 
)واخليل سامهة( متغرية )الوجوه( ملا تلقى من احلر )كأن� تسقى فوارسها( ركباهنا 

من مرارة احلرب عليهم )نقيع( ُمّر )احلنظل( بصل احلامر.

َأُقْل  مل  الَكِرية  عىل  َحَملُت  وإذا  َأفتتَعتتِل22 مل  َليَتني  الكريِة  بعَد 
 )وإذا حلتت( نفـيس )عتىل الكريتة( األمـر املكـروه )مل أقتل بعتد الكريتة ليتنتي 

مل أفعل(.
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وقال يف حبر الكامل:
ِل  ُمتبذِّ فتاًى  ِمن  ُعَبيلُة  َعِجبْت  كالُمنُصِل1 شاحٍب  األَشاِجِع  عاِري 

ِسباُلُه  ُمنِْهٍج  الَمفاِرِق  ِث  َشِعْ تتِل2 َيتترجَّ ومل  حتتتوالاً  ِهتتتْن  َيتتتدهّ مل 

اْكَتَسى  إذا  احلديَد  إال  َيكَتِس  ال  ُمستبِسِل3 ُمتتغتتاِوٍر  ُكتتلُّ  وكتتذاك 

فإن�  احلتتديتتَد  لبَِس  ما  طتتاَل  قد  ُيغَسِل4 مل  بجلِده  احلديِد  صتتَدُأ 

قولةاً  وقالت  َعَجباًا  فتضاحكْت  َتتتِفتتِل5 مل  كتتأنتتا  فيك  ختتَر  ال 

عينُها  َزلهّتتْت  كيف  منها  فعجبُت  َشَمْرَذِل6 الَيَديِن  َطْلِق  ماجٍد  عن 

وراِجعي  ُعَبيَل  يا  َتِرِميني  ال  ِل7 الُمتأمِّ َنتتظتترَة  التتَبتتصتترَة  يفَّ 

فاعَلِمي  َدالًّ  منِك  َأمَلَح  فلُربَّ  الُمجَتلِي8 لَعِن  الدنيا  يف  وَأَقتترَّ 

أهُلُه  أنا  بالذي  ِحبايل  َوَصلْت  الِمطَوِل9 َرِختتيُّ  وأنتتا  ُودِّهتتا  ِمتتن 

باشُتا  َغمرٍة  ِمتتن  كم  َعتتْبتتُلَ  يا  َتنَجلِي10 َلَعْمُرِك  كادْت  ما  بالنَّْفس 

ُزهاَءها  رأيتتِت  لو  َلتتوامتتُع  فيها  ِل11 وتكحُّ ٍب  خَتضُّ بعَد  َلَسَلوِت 

َيُكن  وَمن  َنَحلُت  قد  َتَريني  ا  إمهّ َينَحِل12 األستتنهّتتِة  ألطتتراِف  ا  غرضاً

بتتاِدٍن  َبعلِِك  ِمثِل  أبَلَج  فلُربهّ  ُمهبَِّل13 اجلتتواِد  َظهِر  عىل  ضخٍم 

ا أوصتتاُلتته تتراً غتتتادرُتتتتُه ُمتتتتتعتتفِّ ِل14 ٍح وُمتتتدَّ والتتقتتوُم بتتَن ُمتتتترَّ

نتتازالاً  ُيتتضتتاِرُب  ثَِقٍة  أختتو  فيهم  َيتتنتتِزِل15 مل  وفتتتاِرٌس  بالَمشَرفيِّ 

ُصُدوُرها النَِّجيَع  َتكُِف  وِرماُحنا  قتاَب فَتخَتلِي16 وُستيوُفنا ُتْخلِتتي الرِّ

كأن� ِعيِد  بالصَّ َتتتنتتُدر  واهلتتتاُم  احلنظِل17 ُرؤوَس  هبا  يوُف  السُّ ُتلِقي 



48

َلِقيُتُه  يتتوَم  املتتوَت  َلقيُت  ولقد  َيت�َبِل18 مل  والسيُف  ُمت�بِلاً 

حاجٍز  ِمتتن  بيننا  متتا  فتترأيتتُتتتنتتا  ِمفَصِل19 أبيَض  وَنْصُلَ  الِمَجنَُّ  إال 

الَوغى  يف  اجل�جَم  به  َأُشتتقُّ  َذَكتتٍر  يَقِل20 الصَّ َيِمُن  ُتقَطْع  ال  وأقتتوُل 

ِرعاَلها  َوَزعتتُت  ُمشَعلٍة  ولتتُربهّ  هيكِل21 الَمراكِِل  َنتتِد  بُمقلٍِّص 

َأقتتراُبتتُه  الِحتتٍق  ِر  الُمعذَّ َستتلِتتِس  الِمسَحتتِل22 بتفتتأِس  َعَبثاًا  ُمتقلٍِّب 

َصخرٍة  ِمتتن  كأنا  الَقطاِة  َنْتتِد  بَمحِفِل23 الَمِسيُل  َيغشاها  َملساَء 

اسَتقبلَتُه  إذا  هتتاِدَيتته  وكتتتأنهّ  ُمتتذلَّتتِل24 غتتَر  وكتتان  ُأِذلَّ  ِجتتتْذٌع 

َوجِهِه  يف  ُروِحتته  َمخَرَج  وكتتأنهّ  لَجيتتَأِل25 َمولَِجيتتِن  بتتاِن كانتتا  َسَ

دَتتته  َجتترَّ إذا  َمتتْتتتنَتتيتته  وكتتتتأنهّ  تتِل26 َأيِّ َمْتنَا  تتلَّ  التتُجَ عنه  وَنتتَزعتتَت 

َتركيُبها ُمتتوَثتتٌق  َحتتوافِتتُر  ولتته  َجنَدِل27 ِمتتن  كأنا  النُّسوِر  ُصتتمُّ 

سابٍغ َسبِيٍب  ذو  َعِسيٌب  ولتته  الُمفِضِل28 الَغنيِّ  عىل  داِء  التترِّ مثِل 

فعينُُه  القتال  إىل  الِعناِن  َسلُِس  األَحتتَوِل29 كَعِن  شاخصٌة  َقبلُء 

َنتتنَتتهتتَتتتُه  إذا  ِمتتْشتتَيتتَتتته  وكتتتتأنهّ  ُمستعِجِل30 شتتارٍب  ِمشيُة  بالنِّْكِل 

�اً  َتقحُّ الِهياج  َأقتتتتتِحتتُم  فعليه  األَجتتَدِل31 انِقضاَض  وَأنَقضُّ  فيها 

                  

ِل  ُمتبتذِّ فتاًتى  ِمتن  ُعَبيلتُة  َعِجبتْت  كالُمنُصِل1 شاحٍب  األَشاِجِع  عاِري 
ا هبا )من فتى متبذل( متقلب  )عجبت( استعظمت أمري )عبيلة( تصغري عبلة إلطافاً
ألصول  أشجع،  مجع  )األشاجع(  حلم  قليل  بارز  )عاري(  للبذلة  كالالبس  األمور  يف 

األصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف:
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ـــــٌب َبـــراجـــٌم َأشــاِجــْع  ــُل األصــابــْعَرواج ــاص ــف ثــالثــٌة َم
كــــذاْك  ـــم  ث ألّوٍل  ٌل  ــــــأوَّ هناْكف ما  ق  فحقِّ أعىل  من  والبدُء 

)شاحب( متغري من األسفار )كاملنصل( السيف القاطع.

ِسباُلُه  ُمنِْهٍج  الَمفاِرِق  ِث  َشِعْ تتِل2 َيتترجَّ ومل  حتتتوالاً  ِهتتتْن  َيتتتدهّ مل 
ق، حيث يتفرق شعر الرأس )منهج( باٍل من أهنج  )شعث( متغري )املفارق( مجع َمفِرَ
)ومل يرجل(  ( سنة  )حوالاً الدهن  )مل يدهن( يستعمل  )سباله( قميصه  َبِلي  إذا  الثوُب 

يرسح رأسه.

اْكَتَسى  إذا  احلديَد  إال  َيكَتِس  ال  ُمستبِسِل3 ُمتتغتتاِوٍر  ُكتتلُّ  وكتتذاك 
)ال يكتس( يلبس )إال احلديد إذا اكتسى( لبس )وكذاك كل مغاور( مشارك غريه 

يف الغارات )مستبسل( رام بنفسه يف اهلالك.

فإن�  احلتتديتتَد  لبَِس  ما  طتتاَل  قد  ُيغَسِل4 مل  بجلِده  احلديِد  صتتَدُأ 
)قد طال ما( فاعل طال )لبس احلديد فإن� صدأ( وسخ )احلديد بجلده مل يغسل(.

قولةاً  وقالت  َعَجباًا  فتضاحكْت  َتتتِفتتِل5 مل  كتتأنتتا  فيك  ختتَر  ال 
)فتضاحكت( ضحكت )عجباًا( متعجبة )وقالت قولة( وهي قوهلا: )ال خر فيك 

كأنا مل تفل( تبال بقوهلا وضحكها.

عينُها  َزلهّتتْت  كيف  منها  فعجبُت  َشَمْرَذِل6 الَيَديِن  َطْلِق  ماجٍد  عن 
)فعجبت منها كيف زلت( مالت )عينها عن ماجد( رشيف )طلق اليدين( سمحهام 

ا للرسيع. باملعروف )شمرذل( طويل، وتقال أيضاً

وراِجعي  ُعَبيَل  يا  َتِرِميني  ال  ِل7 الُمتأمِّ َنتتظتترَة  التتَبتتصتترَة  يفَّ 
)نظرة  )يا عبيل وراجعي يف البصرة( أي: تأميل يف أمري  )ال ترميني( تقطعيني 

املتأمل(.
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فاعَلِمي  َدالًّ  منِك  َأمَلَح  فلُربَّ  الُمجَتلِتي8 لَعِن  الدنيا  يف  وَأَقتترَّ 
ا: ( بالفتح ودالالاً كسحاب: تغنُّجاً )فلرب( امرأة )أملح( أحسن )منك دالًّ

ــُل ــدلُّ ــت الل وال ـــــدَّ لُّ وال ــُلالـــــدَّ ــكُّ ــش ــت ــُج املـــــرأة وال ــنُّ ــغ َت
)فاعلمي وأقر( أثبت )يف الدنيا لعن املجتيل( الناظر، يقال: اجتليته إذا نظرت إليه.

أهُلُه  أنا  بالذي  ِحبايل  َوَصلْت  التِمطَوِل9 َرِختتيُّ  وأنتتا  ُودِّهتتا  ِمن 

)وصلت( ضد قطعت )حبايل( عهودي )بالذي أنا أهله( من الود وحسن املعارشة 

)املطول( حبل تربط به الدابة فريخى عليها فتسري حيث  )من ودها وأنا رخي( ُمرَخى 

شاءت، رضبه مثالاً ملا هو فيه ِمن هلٍو وِصباًا.

باشُتا  َغمرٍة  ِمتتن  كم  َعتتْبتتُلَ  يا  َتنَجلِي10 َلَعْمُرِك  كادْت  ما  بالنَّْفس 

ما  )بالنفس  هبا  والتبست  قاسيتها  )باشتا(  احلرب  شدة  غمرة(  من  كم  عبل  )يا 

كادت( قربت )لعمرك تنجيل( تنكشف من شدة غمها.

ُزهاَءها  رأيتتِت  لو  َلتتوامتتُع  فيها  ِل11 وتكحُّ ٍب  خَتضُّ بعَد  َلَسَلوِت 

)فيها( سيوف )لوامع( مضيئة، مجع المع )لو رأيت زهاءها( كثرة عددها )لسلوت( 

صربت ورفعت ما أنت فيه من الزينة )بعد ختضب وتكحل( استعامل الكحل واحلناء.

َيُكن  وَمن  َنَحلُت  قد  َتَريني  ا  إمهّ َينَحِل12 األستتنهّتتِة  ألطتتراِف  ا  غرضاً

ينصب  ا  هدفاً ا(  غرضاً يكن  )ومن  جسمي  رق  نحلت(  )قد  تبرصيني  تريني(  )إما 

للرامي )ألطراف األسنة( الرماح )ينحل( هيزل.

بتتاِدٍن  َبعلِِك  ِمثِل  أبَلَج  فلُربهّ  ُمهبَِّل13 اجلتتواِد  َظهِر  عىل  ضخٍم 

)مثل بعلك بادن( تام  )أبلج( نقّي ما بني احلاجبني  )فلرب( رجل إن كنت ناحالاً 

البدن )ضخم عىل ظهر اجلواد مهبل( كثري اللوم عىل بذله ماله.
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ا أوصتتاُلتته تتراً غتتتادرُتتتتُه ُمتتتتتعتتفِّ ِل14 ٍح وُمتتجتتدَّ والتتقتتوُم بتتَن ُمتتترَّ
ا- وجِه األرض )أوصاله والقوم بن  ا بالَعَفر -حمركاً ا( الصقاً )غادرته( تركته )متعفراً

مرح( الذي كثرت فيه اجلراحات )ومدل( مرصوع عىل اجلدالة وهي األرض.

نتتازالاً  ُيتتضتتاِرُب  ثَِقٍة  أختتو  فيهم  َيتتنتتِزِل15 مل  وفتتتاِرٌس  بالَمشَرفيِّ 
)بامل�يف(  ( عن فرسه  )يضارب نازالاً )أخو ثقة( يوثق به يف احلرب  )فيهم( رجل 

السيف )وفارس مل ينزل(.

ُصُدوُرها النَِّجيَع  َتكُِف  وِرماُحنا  قتاَب فَتخَتلِي16 وُستيوُفنا ُتْخلِتتي الرِّ
منها  السنان  ويل  ما  )صدورها(  الدم  بـ)تالنجيع(  ومتطر  تصّب  تكف(  )ورماحنا 

)وسيوفنا ختيل( تقطع )الرقاب فتختيل( تنقطع.

كأن� ِعيِد  بالصَّ َتتتنتتُدر  واهلتتتاُم  احلنظِل17 ُرؤوَس  هبا  يوُف  السُّ ُتلِقي 
)واهلام( اسم جنس هامة، لرأس كل يشء )تندر( تسقط )بالصعيد( األرض )كأن� 

تلقي السيوف هبا رؤوس احلنظل( بصل احلامر.

َلِقيُتُه  يتتوَم  املتتوَت  َلقيُت  ولقد  َيت�َبِل18 مل  والسيُف  ُمت�بِلاً 
ا يف الدرع )والسيف مل يت�بل( مل جيعل  ( مسترتاً )ولقد لقيت املوت يوم لقيته مت�بلاً

يف غمده بل هو جمرد.

حاجٍز  ِمتتن  بيننا  متتا  فتترأيتتُتتتنتتا  ِمفَصِل19 أبيَض  وَنْصُلَ  الِمَجنَُّ  إال 
)ونصل(  الرتس  )إال املجن( واملجنة بكرسمها:  بيننا من حاجز( حائل  ما  )فرأيتنا 

حّد السيف )أبيض( صقيل )مفصل( قاطع.

الَوغى  يف  اجل�جَم  به  َأُشتتقُّ  َذَكتتٍر  يَقِل20 الصَّ َيِمُن  ُتقَطْع  ال  وأقتتوُل 
)يف الوغى( احلرب  )ذكر أشق به اجل�جم( مجع مججمة، لعظم الدماغ من الرأس 

)وأقول ال تقطع( أي: ال ُقطعت )يمن الصيقل( شّحاذ السيوف.
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ِرعاَلها  َوَزعتتُت  ُمشَعلٍة  ولتتُربهّ  هيكِل21 الَمراكِِل  َنتتِد  بُمقلٍِّص 

َرعيل  مجع  مجاعاهتا،  )رعاهلا(  فرقُت  )وزعت(  ملتهبة  )مشعلة(  حرب   )ولرب( 

)بت(ـفرس )مقلص( مشمر طويل )ند املراكل( واسع اجلنبني )هيكل( ضخم.

َأقتتراُبتتُه  الِحتتٍق  ِر  الُمعذَّ َستتلِتتِس  الِمسَحتتِل22 بتفتتأِس  َعَبثاًا  ُمتقلٍِّب 

)سلس( لني )املعذر( حمل العذار، وأراد به الرسن )الحق( ضامر )أقرابه( خوارصه، 

ا )بفأس( ما دخل يف فم  ب للخارصة )متقلب( يرك أعضاءه )عبثاًا( نشاطاًا وفرحاً مجع ُقْرُ

الفرس من اللجام )املسحل(.

َصخرٍة  ِمتتن  كأنا  الَقطاِة  َنْتتِد  بَمحِفِل23 الَمِسيُل  َيغشاها  َملساَء 

)ند( غليظ )القطاة( مقعد الرديف )كأنا من صخرة( حجر )ملساء يغشاها( جيري 

عليها )املسيل( املاء اجلاري )بمحفل( حيث يتفل املاء ويكثر.

اسَتقبلَتُه  إذا  هتتاِدَيتته  وكتتتأنهّ  ُمتتذلَّتتِل24 غتتَر  وكتتان  ُأِذلَّ  ِجتتتْذٌع 

)وكان  )أذل( قطع  النخلة  )جذع( غصن  إذا استقبلته( رصت أمامه  )وكأن هاديه 

غر مذلل( مقطَّع.

َوجِهِه  يف  ُروِحتته  َمخَرَج  وكتتأنهّ  لَجيتتَأِل25 َمولَِجيتتِن  بتتاِن كانتتا  َسَ

)كانا  رسب  تثنية  غاران  سبان(  وجهه  يف  )روحه  خروج  مكان  خمرج(  )وكأن 

موجلن( مدخلني )جليأل( ضبع.

دَتتته  َجتترَّ إذا  َمتتْتتتنَتتيتته  وكتتتتأنهّ  تتِل26 َأيِّ َمْتنَا  تتلَّ  التتُجَ عنه  وَنتتَزعتتَت 

به  يصان  ما  اجلل(  عنه  )ونزعت  عليه  مما  جردته(  )إذا  ظهره  حلمتا  متنيه(  )وكأن 

الفرس من َحّر وبرد )متنا( ظهرا )أيل( الوعل.
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َتركيُبها ُمتتوَثتتٌق  َحتتوافِتتُر  ولتته  َجنَدِل27 ِمتتن  كأنا  النُّسوِر  ُصتتمُّ 
بواطن  )النسور(  )صم( صالب  األرساغ  )تركيبها( يف  موثق( حمكم  )وله حوافر 

احلوافر )كأنا من جندل( صخر.

سابٍغ َسبِيٍب  ذو  َعِسيٌب  ولتته  الُمفِضِل28 الَغنيِّ  عىل  داِء  التترِّ مثِل 
الرداء(  )مثل  )سابغ( ضاف  الذنب  )ذو سبيب( شعر  الذنب  )وله عسيب( عظم 

. ا واختياالاً الثوب )عىل الغني املفضل( املرخي ثوبه تبخرتاً

فعينُُه  القتال  إىل  الِعناِن  َسلُِس  األَحتتَوِل29 كَعِن  شاخصٌة  َقبلُء 
أمامها  تنظر  قبلء(  فعينه  القتال  )إىل  اللجام  ُممَسِك  سري  )العنان(  لنيِّ  )سلس( 

)شاخصة( دائمة النظر مع السمو واالرتفاع )كعن األحول(:
ــني ألنـــٍف َحـــَوُل  ــع ــُر ال ــظ ِحـــَوُلون ــاٌل  ــق ــت ان أو  ـــٌل  ـــَي وِح
ــُحــَوُل  ال ــا  أم التحويُل  ــاِبكذلك  ــي ارت ــال  ب ُحــولــٍة  فجمع 

َنتتنَتتهتتَتتتُه  إذا  ِمتتْشتتَيتتَتتته  وكتتتتأنهّ  ُمستعِجِل30 شتتارٍب  ِمشيُة  بالنِّْكِل 
وحديدته  اللجام  )بالنكل(  وكففته  زجرته  ننهته(  )إذا  مشيه  هيئة  مشيته(  )وكأن 

)مشية شارب( للخمر )مستعجل(.

�اً  َتقحُّ الِهياج  َأقتتتتتِحتتُم  فعليه  األَجتتَدِل31 انِقضاَض  وَأنَقضُّ  فيها 
)فعليه أقتحم( أدخل وأرمي نفيس يف احلرب فجأة بال روّية )اهلياج( القتال )تقح�اً 
فيها( أي: اهلياج بمعنى احلرب )وأنقض( أسقط إىل العدو كالصقر )انقضاض األجدل( 

الصقر.
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الكامل وقد ُأخرب بغارة لطيء على بين عامر وفيهم بنو عبس،  وقال يف حبر 
وهو حينئذ نازٌل يف حيٍّ غريهم لشيء يكرهه َأمَسُعوه إياه:

تتُع َظتتَعتتَن التتذيتتن فِتتراَقتتهتتم َأتتتوقَّ األَبَقُع1 الُغراُب  بَبينِهم  وَجتتَرى 

َرأِسه  َلْحَيْي  كأنهّ  الَجناِح  َختتِرُق  ُموَلُع2 َهتتشٌّ  بتتاألَختتبتتاِر  َجتتَلتت�ِن 

تتُه  ُعتتشَّ َخ  ُيتتفتترِّ ال  أن  فتتَزَجتترُتتته  ُع3 َيتفجَّ ا  واحتتتداً وُيصبَِح  ا  أبتتداً

بِفراِقهم يل  َنَعبَت  التتذيتتن  إنهّ  فَأوَجُعوا4 التِّ�ِم  ليَل  َأسَهُروا  قد 

َأِشتتلهّتتٍة  ذاِت  َشتتعتتواَء  وُمتتِغتترٍة  وُمقنَُّع5 حتتاِسٌ  التتَفتتواِرُس  فيها 

عامٍر ِمتتن  نِتتستتوٍة  عن  فَزَجرُتا  أفتتختتاُذهتتنهّ كتتأنتتنهّ التتِختتْرَوُع6

تأتِني  إن  َمنِيهّتي  أنهّهّ  وعتترفتتُت  األََسُع7 التتِفتتراُر  منها  ُينِجني  ال 

ةاً  ُحتترهّ لذلك  عتتارفتتةاً  فتتَصتت�ُت  ُع8 َتَطلَّ الَجباِن  َنْفُس  إذا  َترُسو 

                  

تتُع َظتتَعتتَن التتذيتتن فِتتراَقتتهتتم َأتتتوقَّ األَبَقُع1 الُغراُب  بَبينِهم  وَجتتَرى 
فراقهم  )ببينهم(  نعب  أي:  )وجرى(  أنتظر  أتوقع(  فراقهم  )الذين  ارحتل  )ظعن( 

)الغراب األبقع( فيه بياض وسواد.

َرأِسه  َلْحَيْي  كأنهّ  الَجناِح  َختتِرُق  ُموَلُع2 َهتتشٌّ  بتتاألَختتبتتاِر  َجتتَلتت�ِن 
)اجلناح كأن حليي رأسه جل�ن(  الريش  )خرق( باخلاء: مصوت، وباحلاء: متطاير 

ِمَقّصان )باألخبار هش( مرتاح )مولع( حمب.

تتُه  ُعتتشَّ َخ  ُيتتفتترِّ ال  أن  فتتَزَجتترُتتته  ُع3 َيتفجَّ ا  واحتتتداً وُيصبَِح  ا  أبتتداً
لولده  َفْرخ،  مجع  فِراخ  ذا  يصريه  عشه(  يفرخ  ال  )أن  بأن  عليه  دعوت  )فزجرته( 

ا( عقياماً ال يلد وال ُيراَفق )يتفجع( يتوجع. ا ويصبح واحداً الصغري )أبداً
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بِفراِقهم يل  َنَعبَت  التتذيتتن  إنهّ  فَأوَجُعوا4 التِّ�ِم  ليَل  َأسَهُروا  قد 
تَّ )يل بفراقهم قد أسهرو(ين يف )ليل الت�م( أطول ليايل السنة  )إن الذين نعبت( صوَّ

)فأوجعو(ين بفراقهم.

َأِشتتلهّتتٍة  ذاِت  َشتتعتتواَء  وُمتتِغتترٍة  وُمقنَُّع5 حتتاِسٌ  التتَفتتواِرُس  فيها 
)و( رّب خيل )مغرة شعواء( متفرقة يف الغارة )ذات أشلة( مجع َشليل، وهي الدرع 

)فيها الفوارس حاس( ليس عىل رأسه مغفر )ومقنع( داخل يف السالح.

عامٍر ِمتتن  نِتتستتوٍة  عن  فَزَجرُتا  أفتتختتاُذهتتنهّ كتتأنتتنهّ التتِختتْرَوُع6
)فزجرتا( رددهتا )عن نسوة( نساء )من عامر( قبيلة )أفخاذهن( قوائمهن )كأنن 

اخلروع( شجر لنّي األغصان.

تأتِني  إن  َمنِيهّتي  أنهّهّ  وعتترفتتُت  األََسُع7 التتِفتتراُر  منها  ُينِجني  ال 
)وعرفت أن منيتي( مويت )إن تأتني( جتئني )ال ينجني منها الفرار( االهنزام )األسع( 

الرسيع.

ةاً  ُحتترهّ لذلك  عتتارفتتةاً  فتتَصتت�ُت  ُع8 َتَطلَّ الَجباِن  َنْفُس  إذا  َترُسو 
)إذا  تثبت  )ترسو(  كريمة  حرة(  )لذلك  صابرة  )عارفة(  ا  نفساً حبست  )فص�ت( 

نفس اجلبان( الذليل )تطلع(.
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وقال يف حبر الوافر:
بتتالتتطَّتتِويِّ  َعتتبتتلتتَة  داَر  يتتا  أال  الَهِدي1ِّ ُرْستتِغ  يف  الوشِم  كَرْجِع 

كَِ�ى  عهِد  ِمن  َصحائٍف  كَوحِي  طِمطِِمي2ِّ ألَعتتَجتتَم  فتتَأهتتداهتتا 

َتسُمو  يتتوَم  التتَحتتوادِث  َزوِّ  أِمتتْن  َعتتتِدي3ِّ بني  حلتتترِب  َجتتتْرٍم  بنو 

إذا اضَطَرُبوا َسِمعَت الصوَت فيهم  الَمشَرفِي4ِّ صتتوِت  غتتَر  َخِفيًّا 

منهم َيتتختتُرْجتتن  َنتتوافتتٍذ  وغتتتَر  كِتتي5ِّ بتتَطتتْعتتٍن ِمتتثتتِل أشتتطتتاِن التترُّ

َعمٍرو  بن  ُثَعُل  َخَذلْتهُم  وقتتد  َستتلِمتتيُّتتوهتتم والتتتتتَجتتْرَولِتتتتتي6ِّ

                  

بتتالتتطَّتتِويِّ  َعتتبتتلتتَة  داَر  يتتا  أال  الَهِدي1ِّ ُرْستتِغ  يف  الوشِم  كَرْجِع 
)أال يا دار عبلة( عشيقته )بالطوي( بئر )كرجع الوشم( غرز بإبرة ُيشى كحالاً أو 

ا )يف رسغ اهلدي( املرأة هتدى إىل زوجها. نِيَلجاً

كَِ�ى  عهِد  ِمن  َصحائٍف  كَوحِي  طِمطِِمي2ِّ ألَعتتَجتتَم  فتتَأهتتداهتتا 
)كوحي( كتابة يف )صحائف( مجع صحيفة للكتاب )من عهد ك�ى( ملك الفرس 

)فأهداها لت(ـرجل )أعجم( من الَعَجم خالف العرب )طمطمي( ال يفصح يف كالمه.

َتسُمو  يتتوَم  التتَحتتوادِث  َزوِّ  أِمتتْن  َعتتتِدي3ِّ بني  حلتتترِب  َجتتتْرٍم  بنو 
)أمن زو( ريب وَقَدِر )احلوادث( نوائب الدهر )يوم تسمو( ترتفع )بنو جرم( بطن 

من طيء )حلرب بني عدي( قبيلة.

إذا اضَطَرُبوا َسِمعَت الصوَت فيهم  الَمشَرفِي4ِّ صتتوِت  غتتَر  َخِفيًّا 
خفيًّا(  فيهم  الصوت  )سمعت  احلرب  يف  واختلطوا  حتركوا  اضطربوا(   )إذا 

ال يتكلمون لشدة احلرب )غر صوت امل�يف( السيف عند الرضب.
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منهم َيتتختتُرْجتتن  َنتتوافتتٍذ  وغتتتَر  كِتتي5ِّ بتتَطتتْعتتٍن ِمتتثتتِل أشتتطتتاِن التترُّ
)وغر( صوت طعنات )نوافذ( تنفذ إىل اجلوف )خيرجن منهم بطعن( رماح )مثل 

أشطان( حبال، مجع َشَطن )الركي( بالضم مجع ركية، وهي البئر الطويلة.

َعمٍرو  بن  ُثَعُل  َخَذلْتهُم  وقتتد  َستتلِمتتيُّتتوهتتم والتتتتتَجتتْرَولِتتتتتي6ِّ
)وقد خذلتهم( تركت نرصهم )ثعل بن عمرو( قوم من طيء )سلميوهم واجلرويل( 

عطف توهم.



58

وقال يف البسيط:
َتذِريُف  الَعِن  َدمتتُع  ُسميهَّة  أِمتتن  َمعروُف1 اليوِم  قبَل  منِك  ذا  أنهّ  لو 

ُتكلُِّمني  ما  ْت  َصتتدهّ يتتوَم  ا  كأنهّ َظْبٌي بُعسفاَن ساِجي الطَّْرِف َمطُروُف2

ِقَبلِي  الَعصا  َأهتتَوى  إذ  َلْتنَِي  َتجلَّ َمعُكوُف3 ُيعتاُد  َصتتنَتتٌم  تتا  كتتأنهّ

عبُدكُم والعبُد  ماُلكُم  املتتتاُل  َمروُف4 اليوَم  عني  عذاُبِك  فهل 

َلِقحْت  غتتارٌة  ما  إذا  بلئي  َتنَسى  اِعيُف5 ال�َّ الطُّواالُت  منها  َتخُرج 

َرحائُلها  ُبلهّْت  وقد  منها  َيخُرْجن  الَغطاِريُف6 الُمْرُد  َيرُكُضها  باملاِء 

قد َأطَعُن الطَّعنَة النَّجلَء عن ُعُرٍض َمنُزوُف7 وْهو  أخيها  َكفُّ  َتصَفرُّ 

                  

َتذِريُف  الَعِن  َدمتتُع  ُسميهَّة  أِمتتن  َمعروُف1 اليوِم  قبَل  منِك  ذا  أنهّ  لو 

)أمن سمية( امرأة أبيه )دمع العن تذريف( أي: ذو تذريف، أي: سيالن )لو أن ذا 

منك( يا سمية )قبل اليوم معروف(.

ُتكلُِّمني  ما  ْت  َصتتدهّ يتتوَم  ا  كأنهّ َظْبٌي بُعسفاَن ساِجي الطَّْرِف َمطُروُف2

)ساجي( ساكن  بعسفان( موضع  ظبي  تكلمني  )ما  أعرضت  صدت(  يوم  )كأنا 

)الطرف مطروف( فاتر.

ِقَبلِي  الَعصا  َأهتتَوى  إذ  َلْتنَِي  َتجلَّ َمعُكوُف3 ُيعتاُد  َصتتنَتتٌم  تتا  كتتأنهّ

)جتللتني( ألبستني )إذ( أيب )أهوى( أسقط )العصا قبيل( جهتي )كأنا( يف احلسن 

)صنم يعتاد( يؤتى )معكوف( به ُمقام.
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عبُدكُم والعبُد  ماُلكُم  املتتتاُل  َمروُف4 اليوَم  عني  عذاُبِك  فهل 
)والعبد عبدكم( يريد نفسه.

َلِقحْت  غتتارٌة  ما  إذا  بلئي  َتنَسى  اِعيُف5 ال�َّ الطُّواالُت  منها  َتخُرج 
اشتدت  )لقحت(  االستئصال  دفعة  غارة(  ما  )إذا  اختباري  بلئي(  أ)تنسى  أي: 
رسعوفة:  مجع  )ال�اعيف(  مبالغة  وزن  طوالة،  دمع  )الطواالت(  اخليل  منها(  )خترج 

اجلرادة الطويلة، كنى هبا عن الفرس.

َرحائُلها  ُبلهّْت  وقد  منها  َيخُرْجن  الَغطاِريُف6 الُمْرُد  َيرُكُضها  باملاِء 
)خيرجن( اخليل )منها( أي: الغارة )وقد بلت رحائلها( مجع ِرحالة، وهي رسج من 
جلود )باملاء( العَرق )يركضها( يرضهبا باألرجل )املرد( مجع أمرد: الذي مل تنبت حليته 

)الغطاريف( مجع غطريف، وهو السّيد السخّي.

قد َأطَعُن الطَّعنَة النَّجلَء عن ُعُرٍض َمنُزوُف7 وْهو  أخيها  َكفُّ  َتصَفرُّ 
)قد أطعن الطعنة النجلء( الواسعة )عن عرض( ناحية )تصفر كف أخيها( صاحبها 

)وهو منزوف( سائل بالدم.
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وقال يف الكامل:
َأْطَعمُته  وما  ُمهِري  َتذُكِري  ال  األَجَرِب1 ِجلِد  ِمثَل  ِجلُدِك  فيكوَن 

َمتتُستتوَءٌة وأنتتِت  له  التتَغتتُبتتوَق  إن  بِي2 َتحوَّ ُثتتم  شئِت  ما  هي  فَتأوَّ

بتتارٌد  َشتتنٍّ  ومتتاُء  الَعتِيُق  كتتَذَب  فاذَهبِي3 ا  َغُبوقاً سائلتي  كنِت  إن 

َوسيلٌة  إليِك  هلم  جتتاَل  التترِّ إنهّ  بِتي4 وَتخضَّ تيل  َتَكحَّ يأختذوِك  إن 

وَرْحَلته الَقُعتوَد  َمرَكُبتِك  ويكتوُنَ  َمرَكبِتي5 ذلتك  عنتَد  النَّعامتة  وابتُن 

َظِعينَتِي َتتتقتتوَل  أن  ُأحتتتاِذُر  إين  فَتلبَِّب6 ستتاطِتتٌع  ُغتتبتتاٌر  هتتتذا 

َعنْوةاً  يتتأختتذوين  إن  امتتتُرٌؤ  وأنتتا  وُأجنَِب7 كاِب  الرِّ َشِّ  إىل  ُأقتتَرْن 

                  

َأْطَعمُتته  ومتا  ُمهتِري  َتذُكتِري  ال  األَجَرِب1 ِجلِد  ِمثَل  ِجلُدِك  فيكوَن 

)مهري وما أطعمته( أعطيته من  َبِجيلة كانت حتته  امرأة من  )ال تذكري( خياطب 

الطعام )فت(ـبسبب ذلك )يكون جلدك مثل جلد( البعري )األجرب( ِعَدٌة باهلجو.

َمتتُستتوَءٌة وأنتتِت  له  التتَغتتُبتتوَق  إن  بِي2 َتحوَّ ُثتتم  شئِت  ما  هي  فَتأوَّ

)إن الغبوق( رشب الغداة )له وأنت مسوءة( مفعول بك ما يسوءك )فتأوهي( حتّزين 

)ما شئت ثم تويب( تأثمي.

بتتارٌد  َشتتنٍّ  ومتتاُء  الَعتِيُق  كتتَذَب  فاذَهبِي3 ا  َغُبوقاً سائلتي  كنِت  إن 

ا  إن كنت سائلتي غبوقاً بارد  )وماء شن  التمر  )العتيق(  الزمي  أو  أمكنك  )كذب( 

فاذهبي( إىل أهلك.
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َوسيلٌة  إليِك  هلم  جتتاَل  التترِّ إنهّ  بِتي4 وَتخضَّ تيل  َتَكحَّ يأختذوِك  إن 
تتكحيل  أي:  هلم،  تكحيل(  يأخذوك  )إن  سبب  وسيلة(  إليك  هلم  الرجال  )إن 

)وختضبي( تستعميل اخلضاب.

وَرْحَلته الَقُعتوَد  َمرَكُبتِك  ويكتوُنَ  َمرَكبِتي5 ذلتك  عنتَد  النَّعامتة  وابتُن 
أو  النعامة( فرس  )وابن  مركبه  )ورحله(  الصغري  البعري  القعود(  )ويكون مركبك 

باطن قدمي أو طريقي )عند ذلك مركبي(.

َظِعينَتِي َتتتقتتوَل  أن  ُأحتتتاِذُر  إين  فَتلبَِّب6 ستتاطِتتٌع  ُغتتبتتاٌر  هتتتذا 
)ساطع(  )هذا غبار( خيل األعداء  امرأيت  تقول ظعينتي(  )أن  )إين أحاذر( أخاف 

مرتفع )فتلبب( ادخل يف تالبيبك، أي: سالحك.

َعنْوةاً  يتتأختتذوين  إن  امتتتُرٌؤ  وأنتتا  وُأجنَِب7 كاِب  الرِّ َشِّ  إىل  ُأقتتَرْن 
)وأجنب(  )ش الركاب( اإلبل  )أقرن إىل( مع  ا  )وأنا امرؤ إن يأخذوين عنوة( قهراً

معه.
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وقال يف منقوص الكامل:
َعلِمُتهُم  قتتد  لِتتتَي  وَفتتتتتواِرٍس  ُصتتتُ�ٌ عتتىل التتتَّتتكتتراِر والتتَكتتْلتتِم1

فوَقهُم  والتتتمتتتاِذيُّ  َيتتمتتُشتتون  تتتَد التتَفتتْحتتِم2 تتتُدون تتتتوقُّ َيتتتتتتتوقَّ

ثَِقٍة  أختتي  فيهْم  َفتتتاًتتى  ِمتتن  كتتم  ْيتتتِم3 ِة التتترَّ ُحتتتترٍّ َأَغتتتتترَّ كتتتُغتتترهّ

لتتيتتُستتوا كتتتأقتتتواٍم َعتتلِتتمتتُتتتهتتُم ِم4 التتُ�ْ كَمعِدِن  التتُوجتتوِه  ُستتوِد 

َتتتْم  ُمتتدهّ َشتتيتتبتتاَن  بنو  َعتتِجتتلتتْت  تتا بتتنتتو لِتتْئتتِم5 والتتُبتتْقتتُع َأستتتتتاهاً

بنا  التتَمتتطِتتيُّ  انتتَفتتَرد  إذا  ُكتتنهّتتا  ْضِم6 الرَّ ذي  َأحتتتواُض  لنا  وَبتتَدا 

ُأنتتوفِتتهتتُم  يف  وَنتتطتتُعتتُن  ُنتتعتتِدي  َنتتختتتتتاُر بتتَن التتقتتتتتِل والتتُغتتنْتتِم7

إذا  ُستتتَهتتتيُّ  يتتتا  كتتذلتتك  إنهّتتتتا  بالَخْطِم8 َنموُر  الَحلِيُف  َغتتَدَر 

وبتتتُكتتتلِّ ُمتترَهتتفتتٍة هلتتا َنتتَفتتٌذ ِة التتَفتتْدِم9 تتُلتتوِع كتتُطتترهّ بتتَن التتضُّ

                  

َعلِمُتهُم  قتتد  لِتتتَي  وَفتتتتتواِرٍس  ُصتتتُ�ٌ عتتىل التتتَّتتكتتراِر والتتَكتتْلتتِم1
العطف عىل  كثرة  التكرار(  )ص� عىل  قد علمتهم( عرفتهم  )فوارس يل  )و( رب 

األعداء )والكلم( اجلرح.

فوَقهُم  والتتتمتتتاِذيُّ  َيتتمتتُشتتون  تتتَد التتَفتتْحتتِم2 تتتُدون تتتتوقُّ َيتتتتتتتوقَّ
)يمشون واملاذي( الدروع الضافيات )فوقهم يتوقدون توقد الفحم( اجلمر:

ــٍل وكــأمــرْي  ــَب َيصرْيَفــحــٌم كــَفــْلــٍس َج فحمةاً  والفرُد  َطفا  َجمٌر 

ثَِقٍة  أختتي  فيهْم  َفتتتاًتتى  ِمتتن  كتتم  ْيتتتِم3 ِة التتترَّ ُحتتتترٍّ َأَغتتتتترَّ كتتتُغتتترهّ
)كم من فتى فيهم أخي ثقة( يوثق بام عنده من اخلري والشجاعة )حر( كريم )أغر( 

مشهور )كغرة( بياض )الريم( الظبي اخلالص البياض.
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لتتيتتُستتوا كتتتأقتتتواٍم َعتتلِتتمتتُتتتهتتُم ِم4 التتُ�ْ كَمعِدِن  التتُوجتتوِه  ُستتوِد 
)ليسوا كأقوام علمتهم سود الوجوه كمعدن( مكان إقامة )ال�م( مجع برمة، وهي 

الِقدر.

َتتتْم  ُمتتدهّ َشتتيتتبتتاَن  بنو  َعتتِجتتلتتْت  تتا بتتنتتو لِتتْئتتِم5 والتتُبتتْقتتُع َأستتتتتاهاً
)عجلت( استعجلت )بنو شيبان مدتم( حياهتم )والبقع( مجع أبقع وهو األبيض 

ا( مجع َسَته للمؤخر )بنو لئم( قبيلة. )أستاهاً

بنا  التتَمتتطِتتيُّ  انتتَفتتَرد  إذا  ُكتتنهّتتا  ْضِم6 الرَّ ذي  َأحتتتواُض  لنا  وَبتتَدا 
)كنا إذا انفرد( أرسع )املطي( اسم جنس مطّية )بنا وبدا لنا أحواض( مجع حوض 

)ذي الرضم( موضع.

ُأنتتوفِتتهتتُم  يف  وَنتتطتتُعتتُن  ُنتتعتتِدي  َنتتختتتتتاُر بتتَن التتقتتتتتِل والتتُغتتنْتتِم7
)نعدي( نرسع بإبلنا )ونطعنت(ـهم )يف أنوفهم نختار بن القتل والغنم( أْخذ ماهلم.

إذا  ُستتتَهتتتيُّ  يتتتا  كتتذلتتك  إنهّتتتتا  بالَخْطِم8 َنموُر  الَحلِيُف  َغتتَدَر 
)إنا كذلك يا سهي( امرأة )إذا غدر احلليف( مل يوف بالعهد )نمور( نذهب )باخلطم( 

أي: بأنوف األعداء.

وبتتتُكتتتلِّ ُمتترَهتتفتتٍة هلتتا َنتتَفتتٌذ ِة التتَفتتْدِم9 تتُلتتوِع كتتُطتترهّ بتتَن التتضُّ
)وبكل مرهفة هلا نفذ( ميض )بن الضلوع كطرة( جانب )الفدم( ثوب أمحر.
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وقال يف الطويل:
ايتتا بتتَن َقتتوٍّ وقتتتاَرٍة كتتأنهّ التت�َّ لَمشَرِب1 َينَتِحَن  َطٍر  َعصائُب 

وقد كنُت َأخَشى أن أموَت ومل َتُقْم  ُمسلَِّب2 َنوٍح  َوْسَط  َعمٍرو  َقرائُب 

َدَنا ِمن ِشفائها  ِمنهّي أو  النَّْفَس  َشَفى  ِب3 ُمتصوِّ حتتالِتتٍق  ِمتتن  َتتتردِّيِتتُم 

َحَجباِتْم  يف  َدينِيهّاُت  الرُّ َتِصيُح  الُمثقَِّب4 الثِّقاِف  يف  الَعوالِي  ُصياَح 

َكتِيبٍة ُكتتلِّ  فتتوَق  ُتزَجى  َكتائُب  الُمتقلِِّب5 الطائِر  كظِلِّ  لِتتتواٌء 

                  

ايتتا بتتَن َقتتوٍّ وقتتتاَرٍة كتتأنهّ التت�َّ لَمشَرِب1 َينَتِحَن  َطٍر  َعصائُب 

)كأن ال�ايا( مجع رَسّية للكتيبة )بن قو( موضع )وقارة( موضع )عصائب( مجع 

عصابة، وهي اجلامعة )طر ينتحن( يقصدن ويعتمدن )مل�ب( مكان رشب.

َتُقْم  وقد كنُت َأخَشى أن أموَت ومل  ُمسلَِّب2 َنوٍح  َوْسَط  َعمٍرو  َقرائُب 

)وقد كنت أخشى( أخاف )أن أموت ومل تقم( ترسع يف البكاء )قرائب( مجع قريبة 

الب  )عمرو( بن ُعَدس التميمي )وسط( بني )نوح( اسم مجع نائحة )مسلب( ُملَبس السِّ

ثياب النوح.

َدَنا ِمن ِشفائها  ِمنهّي أو  النَّْفَس  َشَفى  ِب3 ُمتصوِّ حتتالِتتٍق  ِمتتن  َتتتردِّيِتتُم 
)من حالق  األعداء  أي:  ترديم( سقوطهم،  دنا من شفائها  أو  مني  النفس  )شفى 

متصوب( منحدر.

َحَجباِتتْم  يف  َدينِيهّتاُت  الرُّ َتِصيتُح  الُمثقَِّب4 الثِّقاِف  يف  الَعوالِي  ُصياَح 
الرماح  تعمل  امرأة  ردينة  إىل  املنسوبة  الرماح  )الردينيات(  تصوت   )تصيح( 
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)يف حجباتم( مجع َحَجبة، وهي رأس الورك )صياح العوايل( مجع عالية: َقدُر ِشرب من 
م هبا الرماح )املثقب( املشقوق. مقّدم الرمح )يف الثقاف( خشبة ُتقوَّ

َكتِيبٍة ُكتتلِّ  فتتوَق  ُتزَجى  َكتائُب  الُمتقلِِّب5 الطائِر  كظِلِّ  لِتتتواٌء 
املتقلب(  الطائر  )كظل  راية  لواء(  كتيبة  كل  )فوق  تساق  تزجى(  )كتائب  هي 

املترصف.
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وقال يف الطويل أيًضا:
َأبيُكُم  ِمتتن  تتا  أباً ختتٌر  تتُكتتُم  َهتتِديُّ وَأَحتتُد1 بالِجواِر  وَأوَف  َأَعتتتفُّ 

ها َصدَّ اخليُل  إذا  الَهيَجا  يف  وَأطَعُن  ُد2 الُمقصَّ ْمَهِريُّ  السَّ ياِح  الصُّ َغداَة 

جابٍر  بُن  عمُرو  الَفوغاُء  َوَف  فَهلهّ  ِعْصَيُد3 ِقيطِة  اللَّ وابتتُن  تِِه  بِذمهّ

نائياًتا  كنتُت  وإن  عنهّتي  ستيأتيُكُم  ِمذَوُد4 َبيتَي  ُدوَن  الَعَلنَْدى  ُدخاَن 

َيحتذيكُم امرٍئ  قيِل  ِمن  قصائُد  وَتقلَّتُدوا5 فارَتتُدوا  الُعتَ�اِء  َبنتي 

                  

َأبيُكُم  ِمتتن  تتا  أباً ختتٌر  تتُكتتُم  َهتتِديُّ وَأَحتتُد1 بالِجواِر  وَأوَف  َأَعتتتفُّ 

ا، أي: نزاهة )وأوف( أشّد  ا من أبيكم أعف( أشّد عفافاً )هديكم( أسريكم )خر أباً

ا. وفاءاً )باجلوار( اجلار )وأحد( أشد محداً

ها َصدَّ اخليُل  إذا  الَهيَجا  يف  وَأطَعُن  ُد2 الُمقصَّ ْمَهِريُّ  السَّ ياِح  الصُّ َغداَة 

)الصياح( يف  )غداة( بكرة  إذا اخليل صدها( ردها  )يف اهليجا  )وأطعن( أشّد طعناًا 

احلرب )السمهري( الرمح املنسوب إىل سمهر )املقصد( املكرس.

جابٍر  بُن  عمُرو  الَفوغاُء  َوَف  فَهلهّ  ِعْصَيُد3 ِقيطِة  اللَّ وابتتُن  تِِه  بِذمهّ

اللقيطة(  )وابن  )عمرو بن جابر بذمته( عهده  الفوغاء( طويل األسنان  )فهل وف 

حذيفة بن بدر )عصيد( املأبون املتهم.

نائياًا  كنُت  وإن  عنهّي  سيأتيُكُم  ِمذَوُد4 َبيتَي  ُدوَن  الَعَلنَْدى  ُدخاَن 
)سيأتيكم عني وإن كنت نائياًا دخان العلندى( أي: مدة خروج دخان العلندى، وهو 

جبل ال يفارقه الدخان دائاماً )دون بيتي مذود( مدفع، فاعل »يأتيكم«، أي: يرد عني.
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َيحتذيكُم امرٍئ  قيِل  ِمن  قصائُد  وَتقلَّتُدوا5 فارَتتُدوا  الُعتَ�اِء  َبنتي 
)قصائد( بدل من مذود )من قيل( قول )امرئ حيتذيكم( يطلبكم يا )بني الع�اء( 

قبيلة من فزارة )فارتدوا( اختذوا رداء )وتقلدوا( اختذوا قالئد من اهلجو.
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وقال يف الوافر:
فيِه  التتَعتتْمتتريَّ  تتَة  ُجتتَريهّ َتتتركتتُت  َسديُد1 ُمتتعتتتتتِدٌل  التتَعتتِر  شتتديتتُد 

ا  ُدواراً له  الُهَجيِم  بني  َجعلُت  َيتتُعتتوُد2 جاعَتهم  َيتتمتتِ�  إذا 

بجانَبيِه  متتتاُح  التتترِّ َتتتقتتُع  إذا  تتا فتتيتته ُصتتتتدوُد3 َتتتتتتوىلَّ قتتابتتعاً

عليِه َأنتتُفتتْث  فلم  َيتتتَ�أ  فتتإن  الُفقوُد4 لتته  فتتَحتتقَّ  ُيتتفتتَقتتْد  وإن 

َنبلِي  أنهّ  تتُة  ُجتتَريهّ َيتتتدري  ومتتا  النَِّجيتُد5 البطتُل  َجِفَرهتا  يكتون 

بئٍر  أشتتطتتاُن  ِرمتتاَحتتهتتم  كتتتأنهّ  ُختتتدوُد6 َمتتدَلتتجتتٍة  هلتتا يف كتتتلِّ 

                  

فيِه  التتَعتتْمتتريَّ  تتَة  ُجتتَريهّ َتتتركتتُت  َسديُد1 ُمتتعتتتتتِدٌل  التتَعتتِر  شتتديتتُد 
ارتفاع  العر(  )شديد  رمح  )فيه(  عمرو  بني  من  )العمري(  رجل  جرية(  )تركت 

وسط الرمح، وهو يف األصل للناتئ )معتدل سديد( مستقيم فيه.

ا  ُدواراً له  الُهَجيِم  بني  َجعلُت  َيتتُعتتوُد2 جاعَتهم  َيتتمتتِ�  إذا 
، أي: يدور هبم كام يدار  ا( صناماً )دواراً )له( أي: فريس  )جعلت بني اهلجيم( قبيلة 

بالصنم )إذا يم�( ينفذ وجياوز )جاعتهم يعود( يرجع.

بجانَبيِه  متتتاُح  التتترِّ َتتتقتتُع  إذا  تتا فتتيتته ُصتتتتدوُد3 َتتتتتتوىلَّ قتتابتتعاً
)فيه صدود(  كتفيه  بني  رأسه  ُمدِخالاً  ا(  )قابعاً توىل( رجع  بجانبيه  الرماح  تقع  )إذا 

رجوع عن السهام.

عليِه َأنتتُفتتْث  فلم  َيتتتَ�أ  فتتإن  الُفقوُد4 لتته  فتتَحتتقَّ  ُيتتفتتَقتتْد  وإن 
قيا )عليه وإن يفقد( يمت )فحق(  )فإن ي�أ( جرية من الطعنة )فلم أنفث( مل أتفل الرُّ

وجب )له الفقود(.
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َنبلِي  أنهّ  تتُة  ُجتتَريهّ َيتتتدري  ومتتا  النَِّجيتُد5 البطتُل  َجِفَرهتا  يكتون 
)وما يدري( يعلم )جرية أن نبيل( اسم مجع سهم )يكون جفرها( غمدها )البطل 

النجيد( الشجاع.

بئٍر  أشتتطتتاُن  ِرمتتاَحتتهتتم  كتتتأنهّ  ُختتتدوُد6 َمتتدَلتتجتتٍة  هلتتا يف كتتتلِّ 
البئر  فم  ما بني  )يف كل مدجلة(  احلبال  )بئر هلا( أي  )كأن رماحهم أشطان( حبال 

واحلوض )خدود( آثار.
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وقال أيًضا يف الوافر:
ِقداحي  منها  َأستتأرْت  ما  ُختتذوا  اجلميُع1 واإلنتتُس  الضيِف  وِرفتتُد 

فتتلتتو الَقتتيتتَتتتنتتي وعتتتيلَّ ِدْرعتتتي  روُع2 التتدُّ ُتحتمُل  عتتلَم  َعلِمَت 

َعتتِديٍّ  أيب  بتتن  ُجبيلَة  َتتتركتتُت  َيتتتُبتتتلُّ ثتتيتتاَبتته َعتتتَلتتتٌق َنتتِجتتيتتُع3

ُرحمتتي  َأجتتتتَررُت  منهُم  وآَختتتَر  َوِقتتيتتُع4 ِمتتعتتَبتتلتتٌة  التتَبتتَجتتيلِّ  ويف 

                  

ِقداحي  منها  َأستتأرْت  ما  ُختتذوا  اجلميُع1 واإلنتتُس  الضيِف  وِرفتتُد 
)خذوا( يا أعداء )ما أسأرت( أبقت )منها قداحي( عيدان امليرس، مجع ِقدح )ورفد( 

إعانة )الضيف واإلنس( اخللق )اجلميع( املجتمع.

فتتلتتو الَقتتيتتَتتتنتتي وعتتتيلَّ ِدْرعتتتي  روُع2 التتدُّ ُتحتمُل  عتتلَم  َعلِمَت 
)فلو القيتني( وجدتني )وعيل درعي علمت علم( أي عىل أي يشء )تتمل( حتمل 

)الدروع(.

َعتتِديٍّ  أيب  بتتن  ُجبيلَة  َتتتركتتُت  َيتتتُبتتتلُّ ثتتيتتاَبتته َعتتتَلتتتٌق َنتتِجتتيتتُع3
طري  )نجيع(  دم  علق(  )ثيابه  يلطخ  يبل(  عدي  أيب  )بن  رجل  جبيلة(  )تركت 

أسود.

ُرحمتتي  َأجتتتتَررُت  منهُم  وآَختتتَر  َوِقتتيتتُع4 ِمتتعتتَبتتلتتٌة  التتَبتتَجتتيلِّ  ويف 
)وآخر منهم أجررت رحمي( أي: جعلته جيّر رحمي )ويف البجيل( رجل آخر من َبجيلة 

)معبلة( سهم عريض )وقيع( حمددة باملِيقعة مطرقٍة من احلديد.
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وقال يف البسيط:
بٍة ُمعلَّ بتتأرمتتاٍح  َأوَعتتتتُدوين  قتتد  َأخلِق1 الَحوماِن  من  ُلِقْطَن  ُسوٍد 

ثمناًا هبا  ُيعُطوا  ومل  َيسُلُبوها  مل  الساِقي2 َأسقاُهم  فل  النَّعاِم  أيدي 

قاربٍة  َزبهّتتاَء  فا  أستتَوَد  بن  عمُرو  ِمعناِق3 الطِّْنُء  عليها  الُكلِب  ماَء 

                  

بٍة ُمعلَّ بتتأرمتتاٍح  َأوَعتتتتُدوين  قتتد  َأخلِق1 الَحوماِن  من  ُلِقْطَن  ُسوٍد 
)قد أوعدوين( هددوين )بأرماح( مجع رمح )معلبة( مشدودة بالِعلباِء، عصِب القفا 

)سود لقطن( أخذن )من احلومان( موضع )أخلق( مجع َخَلق، للبايل.

ثمناًا هبا  ُيعُطوا  ومل  َيسُلُبوها  مل  الساِقي2 َأسقاُهم  فل  النَّعاِم  أيدي 
)مل يسلبوها( ينزعوها من األعداء )ومل يعطوا هبا ثمناًا( أي: مل يشرتوها بل رسقوها 
)أيدي النعام( أي: أذّم قبيلةاً يداها يف اخلفة كيدي النعام )فل أسقاهم الساقي( أي: اهلل.

قاربٍة  َزبهّتتاَء  فا  أستتَوَد  بن  عمُرو  ِمعناِق3 الطِّْنُء  عليها  الُكلِب  ماَء 
)عمرو( بدل من ضمري »أوعدوين« )بن أسود( أذّم رجالاً )فا زباء( ناقة كثرية شعر 

احلاجبني )قاربة( قاصدة )ماء الكلب( موضع )عليها الطنء( سوء احلال من الكرب:
ــاِل  احل بــُســوء  بالكرس  ــنُء  ــطِّ ــــزاِلال ُه او  ِكـــــرَبٍ  مـــن  ــــرسِّ  ُف

)معناق( فّعالة للَعنَق رضٍب من السري.
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وقال يف الطويل:
ُجنٌَّح  والَخيُل  هباِء  الشَّ فارُس  َنجا  ُمقَصِد1 األَِستتنهّتتِة  بن  فتتارٍس  عىل 

ألَصبحْت  ِمنهّا  نالْته  َيتتٌد  ولتتوال  ُمسنَِد2 غَر  ِشْلَوه  َتتتاَدى  ِسباٌع 

بَفضلِها  وَأْثتتِن  النُّعَمى  َتكُفِر  فل  َغِد3 يف  اهللُ  حُيتتِدُث  ما  تأَمنْن  وال 

ا  َفوارساً الَقتتى  اهلل  عبُد  كان  فإن  ِد4 املتوقِّ التتعتتارِض  ختتاَل  َيتتتُردُّون 

عانِياًا  األَِسنهُّة  منك  َأمكنْت  فقد  بَمعَبتِد5 َفتِيتلاً  َتستعى  إذ  جتتِز  فلتم 

                  

ُجنٌَّح  والَخيُل  هباِء  الشَّ فارُس  َنجا  ُمقَصِد1 األَِستتنهّتتِة  بن  فتتارٍس  عىل 

)نجا( سلم، أو نحا: قصد )فارس الشهباء( عَلم فرس عنرتة )واخليل جنح( مائلة، 

مجع جانحة )عىل فارس بن األسنة( مجع سنان، وهي حديدة الرمح )مقصد( مقتول.

ألَصبحْت  ِمنهّا  نالْته  َيتتٌد  ولتتوال  ُمسنَِد2 غَر  ِشْلَوه  َتتتاَدى  ِسباٌع 

)منا  أدركته  )نالته(  منه  صدر  ما  باسم  اليشء  تسمية  باب  من  نعمة،  يد(  )ولوال 

ألصبحت( صارت )سباع تادى( أي: تتعاطى )شلوه( وهو بقية اجلسد ال أطراف فيه 

)غر مسند( مرفوع.

بَفضلِها  وَأْثتتِن  النُّعَمى  َتكُفِر  فل  َغِد3 يف  اهللُ  حُيتتِدُث  ما  تأَمنْن  وال 
)فل تكفر( جتحد )النعمى وأثن( امدح )بفضلها( أي: امدحنا بفضل نعمتنا عليك 

)وال تأمنن ما حيدث( يطرئ )اهلل يف غد(.

ا  َفوارساً الَقتتى  اهلل  عبُد  كان  فإن  ِد4 املتوقِّ التتعتتارِض  ختتاَل  َيتتتُردُّون 
ا يردون( يرجعون )خال( راية أو خيالء  )فإن كان عبد اهلل( ابن الصمة )القى فوارساً
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)العارض( اجليش الكثري، واألصل فيه النوء املتعرض يف أفق السامء )املتوقد( كثري ملعان 
السالح.

عانِياًا  األَِسنهُّة  منك  َأمكنْت  فقد  بَمعَبتِد5 َفتِيتلاً  َتستعى  إذ  جتتِز  فلتم 
)إذ تسعى( متيش  )فلم جتز( شيئاًا  ا  )منك األسنة عانياًا( أسرياً )فقد أمكنت( متكنت 

( ما انطوى يف شق النواة )بمعبد( رجل. )فتيلاً
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وقال يف الوافر:
ا  َعواناً َأْمَسْت  حرُبكْم  َتتتُك  فإن  َجتتنتتاهتتا1 متتتن  أكتتتتن  مل  فتتتتإين 

ُثتتوهتتا  ولتتكتتن ُوْلتتتتُد َستتتتودَة َأرَّ اصَطلها2 ملتتن  نتتاَرهتتا  وَشتتبُّتتوا 

ولكْن  ختتاِذَلتتكتتْم  لتتستتُت  فتتإين  َأناها3 َبَلغْت  إذ  اآلن  سَأسَعى 

                  

ا  َعواناً َأْمَسْت  حرُبكْم  َتتتُك  فإن  َجتتنتتاهتتا1 متتتن  أكتتتتن  مل  فتتتتإين 
)فإن تك حربكم أمست( صارت )عواناًا( وهي التي قوتل فيها مرة بعد أخرى )فإين 

مل أكن من جناها( هيَّجها وحركها.

ُثتتوهتتا  اصَطلهاولتتكتتن ُوْلتتتتُد َستتتتودَة َأرَّ ملتتن  نتتاَرهتتا  وَشتتبُّتتوا  2

أوقدوها  )أرثوها(  بدر  بن  أبناء حذيفة  يعني  َوَلد،  أبناء، مجع  ولد سودة(  )ولكن 
)وشبوا( أوقدوا )نارها ملن اصطلها( استخن عليها، أي: بارشها.

ولكْن  ختتاِذَلتتكتتْم  لتتستتُت  فتتإين  َأناها3 َبَلغْت  إذ  اآلن  سَأسَعى 
بلغت  )إذ  أمرها  يف  اآلن(  سأسعى  )ولكن  نرصتكم  تارك  خاذلكم(  لست  )فإين 

أناها( منتهاها.
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وقال يف الوافر:
َأبتتتاٍن  بتتنتتي  جتتتَع  القتتيتتَت  إذا  فتتتإين الئتتتتٌم لتتلتتَجتتعتتِد الِحتتي1

َحْجلاً  الَعُضَديِن   َ ُمتتؤشَّ كتتأنهّ  تتتا بتتَن َأقتتلِتتَبتتٍة ِمتتلِح2 َهتتتُدوجاً

عليها  فتتَعتتَدا  نِعَمتي  تتَن  َتتتضتتمَّ واِح3 بتتالتترَّ تتَل  َتتتعتتجَّ أو  ا  ُبتتُكتتوراً

أينهّ  اهللُ  َلتتحتتاك  َتتتعتتَلتتْم  أمل  متتاِح4 التترِّ ذوي  َلِقيُت  إذا  َأَجتتتمُّ 

أبتتاٍن  بني  جعَد  اجلعَد  َكتتَستتوُت  وافتِضاِح5 ُعتتتْرٍي  بعد  سلِحي 

                  

َأبتتتاٍن  بتتنتتي  جتتتَع  القتتيتتَت  إذا  فتتتإين الئتتتتٌم لتتلتتَجتتعتتِد الِحتتي1
عىل  الشخص  تنبيه  اللوم:  الئم(  )فإين  قبيلة  أبان(  )بني  مجاعة  جع(  القيت  )إذا 

موضع الرض منه )للجعد( رجل )الٍح( ساّب.

َحْجلاً  الَعُضَديِن   َ ُمتتؤشَّ كتتأنهّ  تتتا بتتَن َأقتتلِتتَبتتٍة ِمتتلِح2 َهتتتُدوجاً
ا( متقارب اخلطو  ( ضخاماً )هدوجاً )كأن مؤش( مرقق )العضدين( الرصغني )حجلاً

)بن أقلبة( مجع قليب )ملح( مجع ِمْلح.

عليها  فتتَعتتَدا  نِعَمتي  تتَن  َتتتضتتمَّ واِح3 بتتالتترَّ تتَل  َتتتعتتجَّ أو  ا  ُبتتُكتتوراً
)تضمن نعمتي( توسطها، أي: جعلها يف ضمنه، أي: وسطه )فعدا( أرسع )عليها 

ا( يف البكور )أو تعجل بالرواح( أي: وقته. بكوراً

أينهّ  اهللُ  َلتتحتتاك  َتتتعتتَلتتْم  أمل  متتاِح4 التترِّ ذوي  َلِقيُت  إذا  َأَجتتتمُّ 
أي:  أجم(  )أين  ِقرشه  نزع  حلاه:  يف  واألصل  والمك،  عابك  اهلل(  حلاك  تعلم   )أمل 

ال سالح يل )إذا لقيت ذوي الرماح(.
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أبتتاٍن  بني  جعَد  اجلعَد  َكتتَستتوُت  وافتِضاِح5 ُعتتتْرٍي  بعد  سلِحي 
)كسوت( ألبست )اجلعد( يف األصل: الغليظ، وهنا رجل )جعد بني أبان سلحي 

بعد عري وافتضاح( أي: بعد كونه ال سالح له.
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وقال يف الكامل:
جَعها  َحلهّْت  حيث  ُعمرَة  سائْل  َتلَحُق1 حتتيِّ  بتتأيِّ  احلتتروِب  عنَد 

بعدما  بتتُعتتذرَة  أم  َقيٍس  أبِتتَحتتيِّ  الَملَحُق2 وبئس  هلا  اللواُء  ُرفِتتع 

بيننا َش  َأرَّ حَن  ُحذيفَة  واستتأل  َتتخُفُق3 بموٍت  َذوائُبها  ا  حرباً

ُفرستاُننا التقتْت  إذا  فَلَتعَلَمتنهّ  َأَحتتُق4 ظنهّك  أنهّ  النَِّحيزِة  بلَِوى 

                  

جَعها  َحلهّْت  حيث  ُعمرَة  سائْل  َتلَحُق1 حتتيِّ  بتتأيِّ  احلتتروِب  عنَد 
)سائل عمرة( قبيلة )حيث حلت( نزلت )جعها( جيشها )عند احلروب بأي حي 

تلحق( تتصل.

بعدما  بتتُعتتذرَة  أم  َقيٍس  أبِتتَحتتيِّ  الَملَحُق2 وبئس  هلا  اللواُء  ُرفِتتع 
)أبحي قيس أم بعذرة بعدما رفع اللواء( هنا الغدر واخليانة )هلا وبئس امللحق( أي: 

اللحاق.

بيننا َش  َأرَّ حَن  ُحذيفَة  واستتأل  َتتخُفُق3 بموٍت  َذوائُبها  ا  حرباً
ا ذوائبها( راياهتا،  )بيننا حرباً )حن أرش( أوقد  الفزاري  ابن بدر  )واسأل حذيفة( 

ويف األصل مجع ذؤابة، للقرن )بموت ختفق( تضطرب.

ُفرستاُننا التقتْت  إذا  فَلَتعَلَمتنهّ  َأَحتتُق4 ظنهّك  أنهّ  النَِّحيزِة  بلَِوى 
ظنك  )أن  موضع  )النحيزة(  املعوج  الرمل  بلوى(  فرساننا  التقت  إذا  )فلتعلمن 

أحق(.
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وقال أيًضا يف املتقارب:
َمتتعتتَرٍك  يف  َنتتضتتلتتَة  وغتتتتتاَدرَن  كالُمحَتطِْب1 األَِستتتنهّتتتَة  َيتتُجتترهّ 

سائلاً  شتتأنِتته  عتتن  َيتتتُك  فتتَمتتن  فتتتإنهّ أبتتتا َنتتوفتتٍل قتتد َشتتِجتتْب2

إثتتتتِرِه  عتتىل  َوْرٌد  َتتتتتتتذاَءَب  وَأدَرَكتتتتته َوقتتتُع ُمتتترٍد َختتِشتتْب3

َنتتْفتتَستتُه  َيتتتهّتتِقتتي  ال  َتتتتتتتداَرَك  الُملَتِهتتْب4 بتأبيتتتَض كالَقَبتتتتِس 

                  

َمتتعتتَرٍك  يف  َنتتضتتلتتَة  وغتتتتتاَدرَن  كالُمحَتطِْب1 األَِستتتنهّتتتَة  َيتتُجتترهّ 
األسنة  )جير  القتال  مكان  معرك(  )يف  أسد  من  رجل  )نضلة(  تركن  )وغادرن( 

كاملحتطب( احلامل للحطب.

سائلاً  شتتأنِتته  عتتن  َيتتتُك  فتتَمتتن  فتتتإنهّ أبتتتا َنتتوفتتٍل قتتد َشتتِجتتْب2
)قد  نضلة  وهو  نوفل(  أبا  فإن  )سائلاً  املذكور  نضلة  أي:  شأنه(  عن  يكن  )فمن 

شجب( هلك.

إثتتتتِرِه  عتتىل  َوْرٌد  َتتتتتتتذاَءَب  وَأدَرَكتتتتته َوقتتتُع ُمتتترٍد َختتِشتتْب3
مهلك  )مرد(  رضب  وقع(  وأدركه  إثره  )عىل  رجل  حابس،  ابن  ورد(  )تذاءب 

)خشب( خشن، أو مصقول.

َنتتْفتتَستتُه  َيتتتهّتتِقتتي  ال  َتتتتتتتداَرَك  الُملَتِهتتْب4 بتأبيتتتَض كالَقَبتتتتِس 
)تدارك( تالف )ال يتقي نفسه( روحه )بت(ـسيف )أبيض كالقبس( الشعلة )امللتهب( 

املّتقد.
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وقال يف الوافر:
عنتُه  الَكترَب  َكشتفُت  ومكتروٍب  تتا َدعتتتاين1 بتتَطتتعتتنتتِة فتتيتتصتتٍل لتتمهّ

دعتتتاين َدعتتتتوةاً واخلتتيتتُل َتتتترِدي َكنَاين2 أم  أبِتتاْستتِمتتي  َأدِري  فتت� 

َدعتتاين  إذ  بَسمِعي  ُأمتتِستتْك  فلم  ولتتكتتْن قتتد أبتتتتاَن لتته لِتتستتاين3

أينهّ  إيتتتتاه  إجتتتابتتتتِتتتي  فتتكتتان  الِعناِن4 اَر  َختتتتوهّ عليه  َعتتَطتتفتتُت 

َلتتْدٍن الَخطِّ  ِرمتتاح  ِمتتن  بأسَمَر  وأبتتيتتَض صتتتتاِرٍم ذَكتتتتٍر َيتتت�ِن5

َمَكرٍّ  لتتدى  َتتتركتتُت  قتتد  وِقتتترٍن  كتتتاألُرُجتتتواِن6 َستتبتتائتتٌب  عليه 

عليِه  عتتاكتتفتتةاً  التتطتتَر  َتتتَركتتُت  التتَبتتواين7 التتِعتترِس  إىل  َتتتترِدي  ك� 

منُه  يتتأُكتتْلتتن  أن  وَيتتمتتنَتتُعتتهتتنهّ  حتتيتتاُة يتتٍد وِرجتتتتٍل َتتترُكتتضتتاِن8

ُركنِي  احلتترِب  ِمتتراُس  َأوَهتتى  ف�  ولتتكتتْن متتا تتتقتتاَدَم ِمتتن زمتتاين9

بتتأين عتتبتتٍس  بنو  َعتتلِتتمتتْت  وقتتد  الطِّعاِن10 إىل  ُدِعتتيتتُت  إذا  َأَهتتتشُّ 

ما إذا  يتتِدي  َطتتوُع  املتتوَت  وأنهّ  َوصتتلتتُت بتتنتتاَنتتا بتتاهِلتتنتتُدواين11

َقومتي  الَهيجتاِء  َفتوارُس  ونِعتَم  بالَبناِن12 األَِعتتتنهّتتتُة  َعتتلِتتَق  إذا 

ُحجٍر  وابتتَن  َلقيطاًا  َقَتلوا  ُهتتُم  َأبتتاِن13 وابتتنَتتي  حاجباًا  وَأرَدوا 

                  

عنتُه  الَكترَب  َكشتفُت  ومكتروٍب  تتا َدعتتتاين1 بتتَطتتعتتنتتِة فتتيتتصتتٍل لتتمهّ
)ومكروب( حمزون )كشفت الكرب( احلزن )عنه بطعنة( رضبة )فيصل ملا دعاين( 

ناداين.
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دعتتتاين َدعتتتتوةاً واخلتتيتتُل َتتتترِدي َكنَاين2 أم  أبِتتاْستتِمتتي  َأدِري  فتت� 
)دعاين( املحزون )دعوة واخليل تردي( ترسع )ف� أدري أباسمي أم كناين(.

َدعتتاين  إذ  بَسمِعي  ُأمتتِستتْك  فلم  ولتتكتتْن قتتد أبتتتتاَن لتته لِتتستتاين3
)فلم أمسك بسمعي( أي: أتصامم )إذ دعاين ولكن قد أبان( أجاب )له لساين(.

أينهّ  إيتتتتاه  إجتتتابتتتتِتتتي  فتتكتتان  الِعناِن4 اَر  َختتتتوهّ عليه  َعتتَطتتفتتُت 
ا )خوار( لنيِّ )العنان( سري ممسك  )فكان إجابتي إياه أين عطفت( ثنيت )عليه( فرساً

اللجام.

َلتتْدٍن الَخطِّ  ِرمتتاح  ِمتتن  بأسَمَر  وأبتتيتتَض صتتتتاِرٍم ذَكتتتتٍر َيتتت�ِن5
)بت(ـرمح )أسمر من رماح اخلط لدن( لني )و( سيف )أبيض صارم( قاطع )ذكر( 

د )ي�ن(. كرة، وهي حديدة يزيد هبا احلَّداد املحدَّ ُجعلت له الذُّ

َمَكرٍّ  لتتدى  َتتتركتتُت  قتتد  وِقتتترٍن  كتتتاألُرُجتتتواِن6 َستتبتتائتتٌب  عليه 
)و( رب )قرن( مكافئ )قد تركت لدى مكر( مكان الكر عىل العدو )عليه سبائب( 

طرق الدم، مجع سبيبة )كاألرجوان( صبغ أمحر.

عليِه  عتتاكتتفتتةاً  التتطتتَر  َتتتَركتتُت  التتَبتتواين7 التتِعتترِس  إىل  َتتتترِدي  ك� 
)تركت الطر عاكفة( واقفة )عليه ك� تردي إىل العرس البواين( مجع بانية: من َهيََّأِت 

الَعروَس لزوجها.

منُه  يتتأُكتتْلتتن  أن  وَيتتمتتنَتتُعتتهتتنهّ  حتتيتتاُة يتتٍد وِرجتتتتٍل َتتترُكتتضتتاِن8
)ويمنعهن( أي: الطري )أن يأكلن منه حياة يد ورجل تركضان( ترضبان األرض.

ُركنِي  احلتترِب  ِمتتراُس  َأوَهتتى  ف�  ولتتكتتْن متتا تتتقتتاَدَم ِمتتن زمتتاين9
من  تقادم  ما  )ولكن  قويت  ركني(  )احلرب  مالزمة  )مراس(  أضعف  أوهى(  )ف� 

زماين(.
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بتتأين عتتبتتٍس  بنو  َعتتلِتتمتتْت  وقتتد  الطِّعاِن10 إىل  ُدِعتتيتتُت  إذا  َأَهتتتشُّ 
)وقد علمت بنو عبس( قبيلته )بأين أهش( أفرح )إذا دعيت إىل الطعان(.

ما إذا  يتتِدي  َطتتوُع  املتتوَت  وأنهّ  َوصتتلتتُت بتتنتتاَنتتا بتتاهِلتتنتتُدواين11
)وأن املوت طوع( مطاوع )يدي إذا ما وصلت بنانا( أي: يِدي أصابَعها )باهلندواين( 

السيف املنسوب إىل اهلند.

َقومتي  الَهيجتاِء  َفتوارُس  ونِعتَم  بالَبناِن12 األَِعتتتنهّتتتُة  َعتتلِتتَق  إذا 
ِعنان  مجع  )األعنة(  لصق  علق(  إذا  )قومي  احلرب  اهليجاء(  فوارس  )ونعم 

)بالبنان(.

ُحجٍر  وابتتَن  َلقيطاًا  َقَتلوا  ُهتتُم  َأبتتاِن13 وابتتنَتتي  حاجباًا  وَأرَدوا 
)هم قتلوا لقيطاًا( رجل )وابن حجر وأردوا( أهلكوا )حاجباًا( رجل )وابني أبان( 

رجالن.
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وقال يف الطويل:
وانُِح  السَّ الظِّباُء  وهاَجْتَك  َطِربَت  وبتتاِرُح1 َسنِيٌح  منها  َعتتَدْت  َغتتداَة 

كأن�  حتى  األهتتتواُء  بتتَي  ف�لْت  قاِدُح2 الَوْجِد  ِمن  َجويف  يف  بَزنَديِن 

ِحْقبةاً  ُسميهَّة  ِذكتتَرى  عن  يَت  َتعزَّ بائُح3 أنَت  بالذي  منها  الَن  فُبْح 

َتعِذِرينَني  لو  َأعَذرُت  لقد  لَعمِري  ناِصُح4 لك  َغيُبه  ا  َصدراً نِت  وَخشَّ

َشِهدُتُه حرٍب  يوِم  ِمن  كم  أعاِذُلَ  كالُِح5 النَّواجِذ  بتتاِدي  منظٌر  له 

صِ�نا  ِمثَل  صاَبروا  حيًّا  َأَر  فلم  ُنكافُِح6 الذين  ِمثَل  كاَفُحوا  وال 

ٌج ُمدجَّ َكِميٌّ  القتتاين  شئُت  إذا  ُمساِمُح7 بالطِّعاِن  َأعتتَوِجتتيٍّ  عىل 

َكتيبةاً  ُنلقي  أو  ا  زحفاً ُنتتزاِحتتُف  صائُح8 َح  ْ التت�َّ َيذَعَر  أو  ُنطاِعنُها 

َتَضعَضُعوا  باجِلفار  الَتَقينا  فل�  الَمسالُِح9 أعقاهبنهّ  عىل  وُردَّت 

وسارت رجاٌل نحَو ُأخَرى عليهُم الت  والُِح10 الدَّ اجِلتت�ُل  َت�  ك�  تحديُد 

َحِسبَتهْم  السابغاِت  يف  َمَشوا  ما  إذا  األَباطُِح11 هلنهّ  جاشت  وقد  ُسيوالاً 

ظِلهلا وتتتَت  رايتتتاٌت  فتتتُأِشَع  الَمراِجُح12 احلروِب  أبناُء  القوِم  من 

َحى  الرَّ ُقطبِها  عىل  دارْت  ك�  وُدرنا  فائُح13 الصَّ الرجاِل  هاِم  عىل  ودارْت 

ُنتتوُرهتتا  َتتتغتتيَّتتَب  حتى  هبتتاجتترٍة  سائُح14 الطَّْرَف  َيقبِض  ليٌل  وأقَبَل 

ُمهنٍَّد  بُكلِّ  عبٍس  بنو  َتتتداَعتتى  جانُِح15 فُّ  والصَّ اهلاَم  ُيزيُل  ُحساٍم 

ِسناَنه  كتتتأنهّ  ُرَديتتتنِتتتيٍّ  وُكتتتلِّ  واِضُح16 الليل  ُظلمِة  يف  بَدا  ِشهاٌب 

وَخبَّتُبوا النساِء  ُعتتوَذ  لنا  فَخلَّوا  وجانُِح17 مستقيٌم  منها  َعباِديَد 

َفخمٍة  الساِق  َخْدلِة  َكعاٍب  وُكلَّ  طاِمُح18 َضتتبهّتتَة  آِل  يف  َمنبٌِت  هلتتا 
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ُمكبٍَّل  عتتاٍن  بن  ا  ِضاراً َتَرْكنا  النَّوائُح19 عنه  غتتاَب  َقتيٍل  وبتتَن 

بَقفرٍة  َترْكنا  ا  وحيهّاناً ا  وَعتتمتتراً الَكوالُِح20 باُع  الضِّ فيها  َتُعوُدمها 

ُسيوُفنا َقْتها  َفلَّ ا  هاماً ْرن  ُيتتجتترِّ والَمسائُح21 اللِّحى  منهنهّ  َل  َتزيَّ

                  

وانُِح  السَّ الظِّباُء  وهاَجْتَك  َطِربَت  وبتتاِرُح1 َسنِيٌح  منها  َعتتَدْت  َغتتداَة 
شوقك  كْت  حرَّ )وهاجتك(  الفرح  من  اإلنسان  تعرتي  خفة  الطََّرب:  )طربت( 
أي:  منها(  عدت  )غداة  الطيور  من  يمينَه  أوالك  للذي  سانح،  مجع  السوانح(  )الظباء 

الظباء )سنيح وبارح( للذي أوالك يساره.

كأن�  حتى  األهتتتواُء  بتتَي  ف�لْت  قاِدُح2 الَوْجِد  ِمن  َجويف  يف  بَزنَديِن 
)ف�لت يب( بقلبي )األهواء( مجع هوى )حتى كأن� بزندين( تثنية زند: ما ُتوَرى به 

النار )يف جويف من الوجد( احلب )قادح( ُموِقد للنار.

ِحْقبةاً  ُسميهَّة  ِذكتتَرى  عن  يَت  َتعزَّ بائُح3 أنَت  بالذي  منها  الَن  فُبْح 
)تعزيت( تصربت )عن ذكرى( تذكر )سمية( امرأة )حقبة( سنة )فبح( أظهر )اآلن 

منها بالذي أنت بائح( مظهر.

َتعِذِرينَني  لو  َأعَذرُت  لقد  لَعمِري  ناِصُح4 لك  َغيُبه  ا  َصدراً نِت  وَخشَّ
)وخشنت(  تنصفينني  تعذرينني(  )لو  عليه  أعذر  بام  أتيت  أعذرت(  لقد  )لعمري 

ا غيبه( أي: ما غاب فيه )لك ناصح( حمب. أوقدت )صدراً

َشِهدُتُه حرٍب  يوِم  ِمن  كم  أعاِذُلَ  كالُِح5 النَّواجِذ  بتتاِدي  منظٌر  له 
)كالح(  األرضاس  النواجذ(  بادي  منظر  له  شهدته  حرب  يوم  من  كم  )أعاذل 

مكرش.
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صِ�نا  ِمثَل  صاَبروا  حيًّا  َأَر  فلم  ُنكافُِح6 الذين  ِمثَل  كاَفُحوا  وال 

)فلم أر حيًّا صابروا( صربوا )مثل ص�نا وال كافحوا( واجهوا وقابلوا )مثل الذين 

نكافح( نواجه.

ٌج ُمدجَّ َكِميٌّ  القتتاين  شئُت  إذا  ُمساِمُح7 بالطِّعاِن  َأعتتَوِجتتيٍّ  عىل 

تام  )القاين كمي مدجج(  بـ»إذا شئت«  الوقوع  تعرب عن كثري  العرب  )إذا شئت( 

السالح )عىل أعوجي( فرس ينسب إىل أعوج فحٍل لغني )بالطعان مسامح( سخي.

َكتيبةاً  ُنلقي  أو  ا  زحفاً ُنتتزاِحتتُف  صائُح8 َح  ْ التت�َّ َيذَعَر  أو  ُنطاِعنُها 

)أو نلقي كتيبة  الدنّو من األرض  ا، واألصل فيه  ا( جيشاً )زحفاً )نزاحف( نقارب 

ت منّا. نطاعنها أو( أي: »حتى«، أو »إال« )يذعر ال�ح( املال الراعي )صائح( مصوِّ

َتَضعَضُعوا  باجِلفار  الَتَقينا  فل�  الَمسالُِح9 أعقاهبنهّ  عىل  وُردَّت 

أعقاهبن(  )عىل  رجعت  )وردت(  تفرقوا  )تضعضعوا(  ماء  باجلفار(  التقينا  )فل� 

أدبارهن )املسالح( مجع َمسلحة، وهم القوم أهل السالح.

وسارت رجاٌل نحَو ُأخَرى عليهُم الت  والُِح10 الدَّ اجِلتت�ُل  َت�  ك�  تحديُد 

)وسارت( مشت )رجال نحو أخرى عليهم احلديد ك� ت� اجل�ل الدوالح( مجع 

دالح، وهو البطيء.

َحِسبَتهْم  السابغاِت  يف  َمَشوا  ما  إذا  األَباطُِح11 هلنهّ  جاشت  وقد  ُسيوالاً 

( للمعان السالح  )إذا ما مشوا يف( الدروع )السابغات( الضافيات )حسبتهم سيوالاً

فيهم )وقد جاشت( ارتفعت )هلن األباطح( مجع أبطح للمسيل.
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ظِلهلا وتتتَت  رايتتتاٌت  فتتتُأِشَع  الَمراِجُح12 احلروِب  أبناُء  القوِم  من 

املراجح(  أبناء احلروب  القوم  )من  )رايات وتت ظلهلا( مجع ظل  )فأشع( رفع 

مجع ِمرِجيح)))، وهو تام العقل احلليم.

َحى  الرَّ ُقطبِها  عىل  دارْت  ك�  وُدرنا  فائُح13 الصَّ الرجاِل  هاِم  عىل  ودارْت 

الصفائح(  الرجال  )الرحى ودارت عىل هام  )ودرنا ك� دارت عىل قطبها( عودها 

السيوف، مجع صفيحة، ويف األصل الصخرة.

ُنتتوُرهتتا  َتتتغتتيَّتتَب  حتى  هبتتاجتترٍة  سائُح14 الطَّْرَف  َيقبِض  ليٌل  وأقَبَل 

)الطرف(  يأخذ  يقبض(  ليل  وأقبل  )نورها  استرت  تغيب(  )حتى  قائلة  )هباجرة( 

البرص )سائح( منترش.

ُمهنٍَّد  بُكلِّ  عبٍس  بنو  َتتتداَعتتى  جانُِح15 فُّ  والصَّ اهلاَم  ُيزيُل  ُحساٍم 

)تداعى( تنادى )بنو عبس بكل( سيف )مهند( مطبوع باهلند )حسام( قاطع )يزيل 

اهلام والصف( من األعداء )جانح( مائل.

ِسناَنه  كتتتأنهّ  ُرَديتتتنِتتتيٍّ  وُكتتتلِّ  واِضُح16 الليل  ُظلمِة  يف  بَدا  ِشهاٌب 

)وكل( رمح )رديني كأن سنانه شهاب( نار )بدا يف ظلمة الليل واضح( ظاهر.

وَخبَّتُبوا النساِء  ُعتتوَذ  لنا  فَخلَّوا  وجانُِح17 مستقيٌم  منها  َعباِديَد 

)فخلوا( تركوا )لنا عوذ النساء( مجع عائذة، وهي احلديثة العهد بالنتاج )وخببوا( 

أرسعوا )عباديد( متفرقني )منها مستقيم( معتدل يف مشيه )وجانح( مائل.

كذا يف الطرة، والذي يف دواوين اللغة: ِمرَجح أو ِمرجاح.   (((
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َفخمٍة  الساِق  َخْدلِة  َكعاٍب  وُكلَّ  طاِمُح18 َضتتبهّتتَة  آِل  يف  َمنبٌِت  هلتتا 
)وكل كعاب( التي صار ثدهيا كالكعب )خدلة( ممتلئة )الساق فخمة( عظيمة )هلا 

منبت( أصل )يف آل ضبة طامح( مرتفع.

ُمكبٍَّل  عتتاٍن  بن  ا  ِضاراً َتَرْكنا  النَّوائُح19 عنه  غتتاَب  َقتيٍل  وبتتَن 
عنه  غاب  قتيل  )وبن  الكبل  فيه  )مكبل(  أسري  عان(  )بن  قبيلة  ا(  ضاراً )تركنا 

النوائح( أي: أهله.

بَقفرٍة  َترْكنا  ا  وحيهّاناً ا  وَعتتمتتراً الَكوالُِح20 باُع  الضِّ فيها  َتُعوُدمها 
ا وحياناًا( قبيلتان )تركنا بقفرة( املكان اخلايل )تعودمها فيها الضباع الكوالح(  )وعمراً

ات. املكرشِّ

ُستيوُفنا َقْتهتا  َفلَّ تا  هاماً ْرن  ُيجترِّ والَمسائُح21 اللِّحى  منهنهّ  َل  َتزيَّ
)منهن  ق  )سيوفنا تزيل( تفرَّ )فلقتها( كرسهتا  ا  ا( رؤوساً )هاماً )جيررن( أي الضباع 

اللحا واملسائح( مجع َمِسيحة، وهي الذؤابة.
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وقال يف الكامل:
بَكتيبٍة َلتتبَّتتستتُتتتهتتا  وَكتتتتتيتتبتتٍة  َرداهتتا1 ُيتتختتاُف  باسلٍة  َشهباَء 

كأنا  األداِة  ظتتاهتترِة  َختترستتاَء  بَلظاها2 َوُقتتوُدهتتا  ُيتتَشتتبُّ  نتتاٌر 

م كأنهّ التتُكتت�ِة  بنو  التتُكتت�ُة  فيها  بَقناها3 الَوَغى  يف  َتتعُثَِتُر  واخليُل 

َبدْت  إذا  القابِسَن  بأيِدي  ُشُهٌب  َسناها4 التتظتتلَم  هَبَتتتَر  تتهتتْم  بتتَأُكتتفِّ

سابٍِح  أجتتَرَد  ُكتتلَّ  وا  َأعتتتدُّ ُصتتُ�ٌ  َحشاها5 وَختتفَّ  َذَبتتلتتْت  وَنِجيبٍة 

تا َعوابساً بالمتستتتلئتِمين  َيتْعتُدون  وَوجتتاهتتا6 َأينَها  ى  َتشكَّ ا  ُقتتتوداً

بالَقنا  َمتتداِعتتَس  ا  فِتياناً َيحِمْلن  لِواها7 َختتفَّ  احلتترُب  ما  إذا  ا  ُوُقتتراً

َصولٍة  ذي  ماِجٍد  أرَوَع  ُكلِّ  ِمن  بُكلها8 ُخصاً  َلِحقْت  إذا  َمتتِرٍس 

َبَعثُتهْم  األُنتتوِف  ُشتتمِّ  وَصحابٍة  بُطلها9 التتَكتتَرى  متتاَل  وقتتد  ليلاً 

َأقوُدهْم  الظلِم  َوْعِث  يف  يُت  وَسَ ُضحاها10 زاَل  الشمَس  رأيُت  حتى 

َكتيبةاً  الَهِجيِر  ُقُبِل  يف  وَلِقيُت  ُأوالهتتا11 فتتتارٍس  َل  أوَّ فطعنُت 

ال فَتجدَّ كبِشها  َقتتريَن  وضبتتُت  فَمَضاها12 َوْسَطها  ُمهِري  وَحَلُت 

سواِدها  َبعَد  اخليَل  رأيتتُت  حتى  َجْرحاها13 ِمن  ُخِضْبن  الُجلوِد  ُحَر 

َجوافلاً  النَِّجيع  َنْقع  يف  َيعُثْرن  عاها14 َصْ الَوَغى  َحْتتِي  يف  وَيَطْأن 

عظيِمها  بتترأِس  ا  حمموداً فَرجعُت  ا ملتتن نتتاواهتتا15 وَتتتركتتُتتتهتتا َجتتتتْزراً

َموطٍِن  يف  َنْفَسها  ُأنَثى  اسَتْمُت  ما  موالها16 َمتتْهتتَرهتتا  تتتتَي  ُأَوفِّ حتى 

ِسْلعةاً  ِحفاٍظ  أَختتا  َرَزْأُت  ولَما  ِمتتثتتلهتتا17 هبتتتا  ِعتتتنتتتدي  لتتته  إال 
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َحليلِها  عنَد  احلتتيِّ  َفتاَة  َأغَشى  َأغشاها18 ال  اجليش  يف  َغتتَزا  وإذا 

جاَريت  يل  َبدْت  ما  َطْريف  وَأُغتتضُّ  متتأواهتتا19 جتتتاريت  ُيتتتتواِرَي  حتى 

َأخَ�ْت  َعْبلَة  بذاك  سألَت  ولئن  ِسواها20 النساِء  من  أريتتُد  ال  أن 

لعظيمٍة  َدعتتتْت  تتا  إمهّ وأجيُبها  ساها21 عتت�  وَأُكتتتتفُّ  وُأِعتتيتتنتتهتتا 

                  

بَكتيبٍة َلتتبَّتتستتُتتتهتتا  وَكتتتتتيتتبتتٍة  َرداهتتا1 ُيتتختتاُف  باسلٍة  َشهباَء 
)و( رب )كتيبة لبستها بكتيبة شهباء( بيضاء )باسلة( كرهية )خياف رداها( هالكها.

كأنا  األداِة  ظتتاهتترِة  َختترستتاَء  بَلظاها2 َوُقتتوُدهتتا  ُيتتَشتتبُّ  نتتاٌر 
حطبها  وقودها(  يشب  نار  )كأنا  السالح  آلة  األداة(  )ظاهرة  ساكتة  )خرساء( 

)بلظاها( حرها.

م كأنهّ التتُكتت�ِة  بنو  التتُكتت�ُة  فيها  بَقناها3 الَوَغى  يف  َتتعُثَِتُر  واخليُل 
)فيها( أي: الكتيبة )الك�ة بنو الك�ة كأنم واخليل تعثر( تسقط )يف الوغى بقناها( 

اسم جنس قناة، وهي عود الرمح.

َبدْت  إذا  القابِسَن  بأيِدي  ُشُهٌب  َسناها4 التتظتتلَم  هَبَتتتَر  تتهتتْم  بتتَأُكتتفِّ
بدت  )إذا  النار  شعلِة  للقبس  اآلخذين  القابسن(  )بأيدي  شهاب  مجع  )شهب( 

بأكفهم هبر( غلب )الظلم سناها( ضوؤها.

سابٍِح  أجتتَرَد  ُكتتلَّ  وا  َأعتتتدُّ ُصتتُ�ٌ  َحشاها5 وَختتفَّ  َذَبتتلتتْت  وَنِجيبٍة 
سابح(  أجرد  )كل  هيَّؤوا  )أعدوا(  تكره  ما  نفسه عىل  حابس  َصبور:  مجع  )ص�( 
ما  )حشاها(  ضمر  )وخف(  يبست  )ذبلت(  كريمة  )نجيبة(  كل  )و(  جريه  يف  عائم 

احتوت عليه األضلع.
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ا َعوابساً باملستلئِمن  َيتتْعتتُدون  وَوجتتاهتتا6 َأينَها  ى  َتشكَّ ا  ُقتتتوداً

ا  )عوابساً أَلمة  جنس  اسِم  ْم  لألَّ الالبسني  الرجال  )باملستلئمن(  يرسعن  )يعدون( 

رّقة  )ووجاها(  فتورها  )أينها(  تتأمل  )تشكى(  وقوداء  أقَود  مجع  األعناق،  طوال  ا(  قوداً

أسفل حافرها.

بالَقنتا  َمداِعتَس  تا  فِتياناً َيحِمْلتن  لِواها7 َختتفَّ  احلتترُب  ما  إذا  ا  ُوُقتتراً

ا( مجع وقور، وهو  ا مداعس( مجع ِمدَعس، وهو كثري الطعن )بالقنا وقراً )حيملن فتياناً

الثابت يف احلرب )إذا ما احلرب خف لواها( رايتها، أي: أهلها.

َصولٍة  ذي  ماِجٍد  أرَوَع  ُكلِّ  ِمن  بُكلها8 ُخصاً  َلِحقْت  إذا  َمتتِرٍس 

)ذي صولة( سطوة عىل  )ماجد( رشيف  بجامله  يروعك  )أروع(  )من كل( رجل 

األعداء )مرس( شديد شجاع )إذا حلقت( اتصلت )خص( مثل يرضب ألعىل اجلبن، 

ويف األصل مجع ُخصية )بكلها( مجع كلية.

َبَعثُتهْم  األُنتتوِف  ُشتتمِّ  وَصحابٍة  بُطلها9 التتَكتتَرى  متتاَل  وقتتد  ليلاً 

)و( رب )صحابة( مجع صاحب )شم( مرتفعة )األنوف بعثتهم( أيقظتهم )ليلاً وقد 

مال الكرى بطلها( مجع ُطلية، وهي العنق.

َأقوُدهْم  الظلِم  َوْعِث  يف  يُت  وَسَ ُضحاها10 زاَل  الشمَس  رأيُت  حتى 

)وسيت( مشيت ليالاً )يف وعث( وهو املكان اللني الذي تغيب فيه األرجل )الظلم 

أقودهم حتى رأيت الشمس زال( ارتفع )ضحاها(.

َكتيبةاً  الَهِجيِر  ُقُبِل  يف  وَلِقيُت  ُأوالهتتا11 فتتتارٍس  َل  أوَّ فطعنُت 

)ولقيت يف قبل( أول )اهلجر كتيبة فطعنت أول فارس أوالها( يف أّوهلا.
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ال فَتجدَّ كبِشها  َقتتريَن  وضبتتُت  فَمَضاها12 َوْسَطها  ُمهِري  وَحَلُت 

)وضبت قرين( تثنية قرن )كبشها( سيِّدها )فتجدال( سقطا عىل اجلدالة، وهي وجه 

األرض )وحلت مهري( عىل السري )وسطها فمضاها( نفذها.

سواِدها  َبعَد  اخليَل  رأيتتُت  حتى  َجْرحاها13 ِمن  ُخِضْبن  الُجلوِد  ُحَر 

مجع  جرحاها(  )من  ّن  ُلوِّ خضبن(  اجللود  حر  سوادها  بعد  اخليل  رأيت  )حتى 

جريح.

َجوافلاً  النَِّجيع  َنْقع  يف  َيعُثْرن  عاها14 َصْ الَوَغى  َحْتتِي  يف  وَيَطْأن 

)ويطأن(  مرسعات   ) )جوافلاً الطرّي  الدم  النجيع(  نقع  )يف  يسقطن  )يعثرن( 

باألرجل )يف حي( َحّر )الوغى صعاها( مجع رصيع: امللقى.

عظيِمها  بتترأِس  ا  حمموداً فَرجعُت  ا ملتتن نتتاواهتتا15 وَتتتركتتُتتتهتتا َجتتتتْزراً

ا( حلاماً )ملن ناواها(  ا( فعيل )برأس عظيمها( سيِّدها )وتركتها جزراً )فرجعت حمموداً

عاداها.

َموطٍِن  يف  َنْفَسها  ُأنَثى  اسَتْمُت  ما  موالها16 َمتتْهتتَرهتتا  تتتتَي  ُأَوفِّ حتى 
)ما استمت( راودت )أنثى( عن )نفسها يف موطن( مكان )حتى أويف مهرها موالها( 

ولّيها.

ِسْلعةاً  ِحفاٍظ  أَختتا  َرَزْأُت  ولَما  ِمتتثتتلهتتا17 هبتتتا  ِعتتتنتتتدي  لتتته  إال 
هبا  عندي  له  إال  )سلعة  املروءة  عىل  حمافظة  حفاظ(  )أخا  نقصت  رزأت(  )وملا 

مثلها(.

َحليلِها  عنَد  احلتتيِّ  َفتاَة  َأغَشى  َأغشاها18 ال  اجليش  يف  َغتتَزا  وإذا 
)أغشى( آيت )فتاة احلي عند حليلها( زوجها )وإذا غزا يف اجليش ال أغشاها(.
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جاَريت  يل  َبدْت  ما  َطْريف  وَأُغتتضُّ  متتأواهتتا19 جتتتاريت  ُيتتتتواِرَي  حتى 
)وأغض طريف( أحبس نظري )ما بدت يل جاريت حتى يواري( يسرت )جاريت مأواها( 

مسكنها.

َأخَ�ْت  َعْبلَة  بذاك  سألَت  ولئن  ِسواها20 النساِء  من  أريتتُد  ال  أن 
)ولئن سألت بت( عن )ذاك عبلة( امرأته )أخ�ت أن ال أريد من النساء سواها(.

لعظيمٍة  َدعتتتْت  تتا  إمهّ وأجيُبها  ساها21 عتت�  وَأُكتتتتفُّ  وُأِعتتيتتنتتهتتا 
)ع�  نفيس  وأكف(  )وأعينها  خصلة  )لعظيمة(  نادت  دعت(  )ما  إ(ْن  )وأجيبها 

ساها( ساءها.
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وقال يف الوافر:
فتتَمتتن َيتتتُك ستتائتتلاً عتتنتتي فتتإين  ُتتتعتتاُر1 وال  َتتتتتُروُد  ال  وَجتتتتْروَة 

َتتتراهتتا  وال  التتشتتتتتاِء  بتتُة  ُمتتقتترَّ التِمهاُر2 َتْتَبعها  احلتتيِّ  وراَء 

تتلٌّ  وُجَ َأْصتتتتِ�ٌة  الصيِف  يف  هلتتا  ونِتتيتتٌب ِمتتن كتترائتتِمتتهتتا ِغتتتزاُر3

عنهّي  التتُعتتَ�اء  َبتتنِتتي  َأبتتلِتتغ  أال  اُر4 عتتلنتتيتتةاً فتتقتتد ذهتتتب التتتت�ِّ

منكم  وَخَسلُت  َساَتكم  َقتلُت  التتِوبتتاُر5 ُخِسل  ما  ِمثَل  َخِسيلاً 

ولتتكتتْن  ا  ِسًّ َنتتقتتتتتلتتُكتتُم  ومل  عتتلنتتيتتةاً وقتتد َستتَطتتَع التتُغتتبتتاُر6

                  

فتتَمتتن َيتتتُك ستتائتتلاً عتتنتتي فتتإين  ُتتتعتتاُر1 وال  َتتتتتُروُد  ال  وَجتتتتْروَة 
تعار(  )وال  وتذهب  جتيء  ترود(  )ال  فرسه  وجروة(  فإين  عني  سائلاً  يك  )فمن 

للغري.

َتتتراهتتا  وال  التتشتتتتتاِء  بتتُة  ُمتتقتترَّ التِمهاُر2 َتْتَبعها  احلتتيِّ  وراَء 
)مقربة الشتاء وال تراها وراء احلي( البيوت )تتبعها املهار( مجع مهر، أي: ال ترعى 

يف اخلالء.

تتلٌّ  وُجَ َأْصتتتتِ�ٌة  الصيِف  يف  هلتتا  ونِتتيتتٌب ِمتتن كتترائتتِمتتهتتا ِغتتتزاُر3
)هلا يف الصيف أص�ة( اإلبل أو الغنم التي تغدو يف املرعى )وجل( ثوب تصان به 

الدابة )ونيب( مجع ناب، وهي املسنة من اإلبل )من كرائمها( أي: اإلبل )غزار(.

عنهّي  التتُعتتَ�اء  َبتتنِتتي  َأبتتلِتتغ  أال  اُر4 عتتلنتتيتتةاً فتتقتتد ذهتتتب التتتت�ِّ
)أال أبلغ بني الع�اء( قبيلة )عني علنية فقد ذهب ال�ار( املناجاة، أي: الرس.
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منكم  وَخَسلُت  َساَتكم  َقتلُت  التتِوبتتاُر5 ُخِسل  ما  ِمثَل  َخِسيلاً 
( ذليالاً )مثل ما خسل(  )قتلت ساتكم( أسيادكم )وخسلت( ذللت )منكم خسيلاً

ُذلِّل )الوبار( مجع َوْبر: دويّبة ال تفارق جحرها جبناًا.

ولتتكتتْن  ا  ِسًّ َنتتقتتتتتلتتُكتتُم  ومل  عتتلنتتيتتةاً وقتتد َستتَطتتَع التتُغتتبتتاُر6
لكثرة  )الغبار(  ارتفع  )وقد سطع(  )ولكن علنية( جهرة  ا( خفية  نقتلكم سًّ )ومل 

جوالن اخليل.
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وقال يف الطويل:
مالٍك  ِمثَل  رأى  َمن  َعينَا  ِه  فلِلهّ َفتتَرستتاِن1 َعتتِقتترَة قتتوٍم أن َجتتَرى 

َغْلوٍة  نِصَف  َيجِريا  مل  فَليَته�  لتتِرهتتاِن2 ُيتترَستتل  مل  وَلتتيتتَتتتهتت� 

تتا بتتَقتتْفتترٍة  ولتتيتتَتتتهتت� متتاتتتا جتتيتتعاً وَأختتطتتامهتتا قتتيتتٌس فتتل ُيتتَريتتاِن3

عظيمةاً  وَحرباًا  َحيناًا  َجَلبا  لقد  َغَطفاِن4 من  التتقتتوِم  َساَة  ُتبِيد 

ِذماَرها  حَيِمي  الَهيجاء  َفَتى  وكان  َبناِن5 ُكلَّ  الَكْرِب  عند  وَيتتِ�ب 

                  

مالٍك  ِمثَل  رأى  َمن  َعينَا  ِه  فلِلهّ َفتتَرستتاِن1 َعتتِقتترَة قتتوٍم أن َجتتَرى 
يقتل،  قوم  قوم( سيد  )عقرة  ابن زهري  مالك(  مثل  رأى  )عينا من  تعجب  )فلله( 

ألجل )أن جرى فرسان(.

َغْلوٍة  نِصَف  َيجِريا  مل  فَليَته�  لتتِرهتتاِن2 ُيتترَستتل  مل  وَلتتيتتَتتتهتت� 
)فليته� مل جيريا( أي: الفرسني، أي: ليت سبب قتله مل يكن )نصف غلوة( مائة باع 

)وليته� مل يرسل لرهان( مراهنة.

تتا بتتَقتتْفتترٍة  ولتتيتتَتتتهتت� متتاتتتا جتتيتتعاً وَأختتطتتامهتتا قتتيتتٌس فتتل ُيتتَريتتاِن3
أي:  )وأخطامها(  خال  مكان  )بقفرة(  حال  ا(  جيعاً )ماتا  الفرسني  أي:  )وليته�( 

أخطأمها )قيس فل يريان( لئال يقتل هبام.

عظيمةاً  وَحرباًا  َحيناًا  َجَلبا  لقد  َغَطفاِن4 من  التتقتتوِم  َساَة  ُتبِيد 
ا )وحرباًا عظيمة( شديدة )تبيد(  )لقد جلبا( ساقا، أي: أهل الفرسني )حيناًا( هالكاً

ّي، وهو السيد )من غطفان( قبيلة. هتلك )ساة القوم( مجع رَسِ
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ِذماَرها  حَيِمي  الَهيجاء  َفَتى  وكان  َبناِن5 ُكلَّ  الَكْرِب  عند  وَيتتِ�ب 
)وكان فتى( سيد )اهليجاء( احلرب )حيمي( يمنع )ذمارها( وهو ما جيب عىل املرء أن 
يميه )وي�ب عند الكرب( احلزن )كل بنان( أي: كل بنان األعداء، اسم جنس بنانة، 

وهي األصابع.




